
ض حل کردیم تا بتونى صد بزنى.  ض محضر حضرتعالى زانو میزنه اونقدر که سوال عرو ى عرو سواال

ى مورد نظر طراحان کنکور رو آوردیم.  ى قافیه   ده ثانیه ازتو زمان مى گیره چون تستا سسواال

س شده.  ى تدری س که حرفه ا ش رد بشى از ب ى رو مى تونى از رو ى اختیارات شاعر سسواال
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  واج : کوچکترین واحد  آوایی زبان است که خود معنایی ندارد اّما معنا را تغییر می دهد. 

واژه ی »ُمــرد« را در نظــر بگیریــد؛ اگــر پــس از واج »م«، مصوت کوتــاه »ـُــ« بیاوریم، »ُمرد« اســت؛ اما اگــر »ـَـ« بیاوریم، »َمرد« 
 اســت؛ بنابرایــن، »ـُــ« و »ـَـ« واج هســتند؛ زیــرا بــا ایــن کــه به تنهایــی معنایــی ندارند؛ اّمــا در واژه تفــاوت معنایی ایجــاد می کنند.

همین طور است، دو واج »ب «و » ی« به ترتیب در دو واژه ی »بار« و »یار«.

واج  های زبان فارسی بر دو نوع است:   1( صامت        2( مصّوت

 تعداد واجها:)29(: 

 1( صامت)23(:ع ء ب پ ت ط ث س ص ج چ ح ه ـه خ د ذ ز ض ظ ر ژ ش غ ق ف ك گ ل م ن و ي

 2( مصّوت)6(: الف( کوتاه: )  ـَـِـُـ  (                     ب( بلند :) آ - و  - ی(

  نکته هایی درباره واج ها در زبان فارسی

 1( نخستین واج در تمام واژه ها صامت  است . مانند »ک« در واژه »کار« یا » همزه «در واژه »انسان«

 توجه : واژه هایی که با الف شروع میشوند در اصل با همزه شروع شده اند و »ا« مصوت است 

 دومین واج در تمام واژه ها مصّوت  است .مانند »و« در واژه »دور«

سومین  و چهارمین واج همواره صامت  است .) ما در زبان فارسی معیار هجایی نداریم که بیشتر از چهار واج داشته باشد .(

 2( برخــی واج هــا تلفظشــان بــا شــکل نوشتاریشــان متفــاوت اســت ماننــد »تــو« و » چــو« کــه بــه صــورت »ُت« و »ُچ« 
خوانــده مــی شــود.

 3 ( تشدید ، یک واج به حساب می آید .  مانند: بّنا )ب / َـ / ن / ن / ا (

 4( حروفی که خوانده نمی شوند ، واج محسوب نمی شوند. مانند : خواب )خ / ا / ب( 

 5 ( در فارسی دو مصّوت مرکب وجود دارد. ow) دور ، هول ( ey ) حیدر، حیوان(

)از نظر شمارش معادل یک صامت و یک مصّوت است ، یعنی 2 واج به حساب می آید (

 پیمان = پ+ ِــ+ ی + م + ا+ ن )6 واج(                    جور = ج + ُــ + و + ر ) 4واج (  
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 6( »ه – ـه « اگر غیر ملفوظ باشد واج به حساب نمی آید .

نامه )ناِم(  - ستاره ) ستاِر ( و اگر ملفوظ باشد ، واج است . ماه – ده

 هجــا ، بخــش یــا ســیالب: حداقــل واحــد تلفــظ صداهــای گفتــاری ، کــه مــی توانیــد صحبــت خــود را بــا مکــث 
ــان اســت کــه حداقــل از یــک صامــت و یــک  ــا  یــک واحــد آوایــی زب تقســیم کنیــد ) همــان بخــش کــردن دوره دبســتان( ی

مصــوت ســاخته مــی شــود . 

مردم دو هجا )مر + دم (        دست  یک هجا                  برادران چهار هجا ) َب + را + َد +ران(

  در زبان فارسی سه نوع هجا به شکل زیر وجود دارد :

 1( کوتاه )U(: صامت + مصّوت کوتاه . مانند: ُچ ، ِب ، َب )یک حرف(

 2(  بلند )-(: صامت + مصّوت کوتاه + صامت    یا   صامت + مصوت بلند مانند: در ، با ، کش) دو حرف(

 3( کشیده )-U(: صامت + مصّوت + صامت  و  صامت + مصوت + صامت + صامت   

مانند: سرد ، برف ، دوست ، کارد ) سه حرف و بیشتر(

 ویژگی هجاها در زبان فارسی:

  1( در نظام آوایی زبان فارسی هیچ واژه ای یا هجایی با مصّوت آغاز نمی شود.

درآغازکلماتــی ماننــد »آرد/ او / انســان/ اره / اســم /امیــد/ « در حقیقــت یــک صامــت )همــزه( وجــود دارد کــه بــا مصــوت 
ترکیــب شــده و بــه شــکلهای آ / او / ای / َا / ِا / ُا درآمــده اســت .

این همزه را نیز در تعداد واجها به حساب میآوریم .)َابر= ء + َـ + ب+ ر4 واج(

  2( مصّوت ها همیشه دومین واج هر هجا هستند )واج اّول هر هجا حتمًا صامت است(

  3( هر هجا فقط یک مصّوت دارد؛ یعنی تعداد هجاها با تعداد مصّوت ها برابر است .) آفرینش= آ + َف + ری + ِنش(

  4( در هر هجا بعد از مصّوت ، حداکثر دو صامت می تواند پشت سر هم بیاید . دوست. کارد

  5( اگر دو مصّوت به هم برسند ، یک واج میاجی )صامت( بین آنها قرار می گیرد .دانا+ ان )دانایان( 

صامت های میانجی عبارتند از:

 1 ( د )به +دان = بدان(     د )به +او = بدو(

 2( ه )به + ِـ ش- بهش(

 3( ج )سبزیجات(      

 4( ک )نیاکان(

 5( گ  )پرندگان( 
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 6( ا )خانه ای(

 7( ی ) بیاور – دانشجویان( 

 8( و ) بانوان – گیسوان (

 ردیف

 ردیف: ردیف کلمه یا کلماتی است که بعد از واژه های قافیه، عینًا )از نظر لفظ و معنی( تکرار می شود.

با نور خود آشناییم ده از ظلمت خود رهاییم ده    

برون شو زین اه ظلمانی تا جهان بینی دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی  

به دشت پر مالل ما پرنده پر نمی زند در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند  

 نکته: واژه هایی که ظاهر یکسان اما معنای متفاوت دارند)جناس تام(، ردیف نیستند .

چنان چون شده باز یابد روان )روح . جان(  خرامان بشد سوی آب روان)جاری(   

نمونه های دیگر )در این ابیات ردیف وجود ندارد(

نینداخت جز حرص خوردن به دام مگر می نبینی که دد را و دام    

همی رو که از قید هستی رهی طریقی فرا پیش گیر و رهی    

که حق ، هر آنچه جمال است و ُحسن ، بر تو نهاد بیا بیا ُبت رضوان غالم حورنهاد   

هر که این آتش ندارد نیست باد آتش است این بانگ نای و نیست باد   

همی شاد گردد ز بویش  روان  گالب است گویی به جویش روان   

 توجــه: )ردیــف( همیشــه کلمــه ای مســتقل اســت وفقــط )ســت( مخفــف اســت کــه بعــد از مصــوت هــای بلنــد)و – ا( 
مــی توانــد ردیــف واقــع شــود.

سخن شناس نهای جان من خطا این جاست مانند: چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 

خطا و جا :   قافیه ست: ردیف     

 قافیه

  قافیه: واژه هایی است  در آخر مصراع ها یا بیت ها که حرف یا حروف آخر آنها مشترک باشد. 

  حروف قافیه:حرف یا حروف مشترک هستند که درآخر واژه های قافیه می آید.

چو ازو دور شد ایام شباب  گشت غمناك دل و جان عقاب   

»اب « حروف قافیه  »عقاب و شباب « واژه های قافیه   
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 قواعد قافیه

ل حروف مشترک الزم برای قافیه تابع دو قاعده است:
ّ
حداق

  قاعده 1 : هر یک از مصّوت های »ا « -   » و « به تنهایی اساس قافیه قرار می گیرند.

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد   

  قاعده 2 : هر مصّوت با یک یا دو صامت بعدش قافیه قرار می گیرد: مصّوت + صامت )+ صامت (

 نکو نام و صاحب دل و حق َپرست                    خط عارضش خوش تراز خّط َدست

َــ ست حروف اصلی هستند و از ) مصوت + صامت )+ صامت ( تشکیل شده است. واژه های قافیه )حق َپرست – َدست (ـ 

یادم از کشته خویش آمد و هنگام دُرو مزرع سبزفلک دیدم وداس ِمه ُنو   

 ُــ و)مصّوت + صامت ( حرف قافیه است.

 نکته: در این قاعده ، صامت نباید متفاوت باشد 
دیده فاروق را به علم و به عدل  صورت صدقش از دریچه ی فضل   

فضل و عدل به دلیل اختالف در صامت »ض – د« نمی توانند قافیه شوند 

  حروف الحاقی
بــه آخــر واژه هــای قافیــه ممکــن اســت یــک یــا چنــد حــرف الحــاق )اضافــه( شــود. حــرف یــا حــروف الحاقــی نیــز جــزء حــروف 

مشــترک قافیــه انــد و رعایــت آن هــا الــزم اســت. 

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران   

ار + ان حروف قافیه است: ار حروف اصلی )طبق قاعده 2 (    و ان حروِف الحاقی.

 نکتــه: بــرای مشــّخص کــردن قافیــه هــر شــعر، ابتــدا ردیــف را مشــّخص مــی کنیــم و بعــد حــروِف الحاقــی و ســپس 
حــروف اصلــی را.

 آخرین حرف اصلی کلمه قافیه را »َروّی « می نامند . برای تعیین َرّوی باید حروف الحاقی را کنارگذاشت.

در میان الله و گل آشیانی داشتیم  یاد اّیامی که در گلشن فغانی داشتیم   

حروف اصلی: ان        قافیه: فغانی  و آشیانی   ردیف: داشتیم   

حرف روّی: ن حروف الحاقی: ی  

همچو نسیم ازین چمن پای برون کشیده ام  بس که جفا ز خار وگل دید دل رمیده ام  

حروف اصلی: ید          قافیه: رمیده ام     ردیف:  -   

حرف روی: د  حروف الحاقی: ه ام  
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 نکتــه: بعضــی واژه هــای قافیــه، بــه مصــّوت کوتــاه ( ه- ه بیــان حرکــت ) یــا مصــّوت بلنــد »ی« ختــم مــی شــوند کــه 
ایــن دو مصــّوت نیــز، گرچــه جــزء کلمــه قافیــه یعنــی حــروف اصلــی هســتند، امــا از نظــر قافیــه، الحاقــی بــه شــمار مــی آینــد: 

)جامــه – نامــه ( )علــی – ولــی(

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت   

حروف الحاقی: ِ )= ه بیان حرکت( حروف اصلی : ان  واژه های قافیه: جاناِنه ، کاشانه 

چون راهروی باری، راهی که برد تا ده با زر غم و بیزر غم ،آخر غِم با زر به   

حروف الحاقی: --ه در این مثال صامت است. حروف اصلی: ِه   واژه های قافیه: به – ِده  

مگر مشکلش را کند منجَلی یکی مشکلی برد پیش َعلی    

واژه های قافیه: َعلی ، منجَلی    حروف قافیه : َ ل + ی حروف اصلی : َ ل حروف الحاقی : ی قاعده2

  حروف الحاقی عبارتند از:

  1- شناسه ها: ) َ م ، ی ، َ د ، یم ،ید، َ ند(

  2- ضمایر مّتصل  ) َ م ، َ ت ، َ ش ، ِ مان ، ِ تان ، ِ شان(

  3- پســوندها: الــف: نشــانه جمــع )ان –هــا – ات – یــن( ب: ی نکــره )نامــه ای – خانــه ای( ج:  ن مصــدری )دیــدن ، 
شــنیدن( د: ی )مصــدر ســاز در معنــی بــودن( جدایــی : جــدا بــودن - مســتی: مســت بــودن  ه :تــر )آواره تــر – بیچــاره تــر(

  4 - مخّفف صیغه های زمان حاِل بودن  َ م )هستم(، ی )هستی(، یم)هستیم(، ید)هستید(، َ ند)هستند(

  5- »ی« آخر بعضی از واژه های مختوم به »ا« و »و«  مانند واژه های: »بوی« ، »موی« ، »جای« ، »خدای« 

  6- نقــش نمــای اضافــه )کســره ِ ( اصــِل خویــش– وصــِل خویــش - مصــّوت کوتــاِه ) ه- ه بیــان حرکــت( خانــه )خــاِن(
دیــده )دیِد(

شناسه ها  ) َ م ، ی ، َ د ، یم ،ید، َ ند(

به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم   

قاعده: 2 حروف اصلی و الحاقی: ید + َ م   قافیه :کشیدم ، نشنیدم  ردیف: ---  

شبنمی از عشق بر آن ریختند خاک دل آن روز که می بیختند   

قاعده :2 حروف اصلی و الحاقی:یخت + ند   قافیه:  بیختند و ریختند  ردیف: -   

ضمایر مّتصل ) َ م ، َ ت ، َ ش ، ِ مان ، ِ تان ، ِ شان(

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت                              تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت

قاعده:2 ردیف:   قافیه: قمرت و درت           حروف اصلی و الحاقی : َ ر+ َ ت  
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بماندم که نیروی بالم نماند بگفتا فراتر مجالم نماند    

قاعده : 2 حروف اصلی و الحاقی : ال+ َم  قافیه : مجالم و بالم  ردیف: نماند 

   پسوندها
ج: ن مصدری )دیدن ، شنیدن(  ب: ی نکره   الف: نشانه جمع )ان – ها – ات – ین(  

د: ی )مصدر ساز در معنی بودن( جدایی: جدا بودن - مستی: مست بودن  ه: تر )آواره تر – بیچاره تر(

درمان نکردند مسکین غریبان چندان که گفتم غم با طبیبان   

قاعده :2 قافیه: طبیبان و غریبان: حروف اصلی و الحاقی  یب +ان   ردیف : -  

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها   

قاعده2 : حروف اصلی و الحاقی:  ِ ل +ها  قافیه: مشکلها و ناولها  ردیف :-   

معشوق آشنای همه عاشقانه ها ای عشق ای ترنم نامت ترانه ها   

قاعده : 2 حروف اصلی و الحاقی:ان + ه + ها  ردیف: -   قافیه:ترانه ها و عاشقانه ها 

کوتاه کردن صیغه های زمان حاِل بودن ) َ م )هستم(، ی)هستی(، یم )هستیم(، ید )هستید(، َ ند)هستند(

گشا بال زّرین، که پروانه ای چرا بسته چون صید، در خانه ای؟   

قاعده :2 حروف اصلی و الحاقی: ان +ه+ای  قافیه: خانه ای و پروانه ای  ردیف:-   

گر تو را عشق نیست معذوری ای که دایم به خویش مغروری   

قاعده :2 حروف اصلی و الحاقی ور +ی  قافیه مغروری و معذوری  ردیف :-   

»ی« آخر بعضی از واژه های مختوم به « ا» و »و«مثل واژه های « روی »، « بوی » ، « موی »،« جای »،« خدای »

به نزد نبّی و وصی گیر جای اگر چشم داری به دیگر سرای   

قاعده :1 حروف اصلی و الحاقی:  ا + ی  قافیه : سرای و جای  ردیف:-   

که آب روان باز ناید به جوی نشاط جوانی ز پیران مجوی    

قاعده :1 حروف اصلی و الحاقی :  و +ی  قافیه : جوی و مجوی  ردیف: -  

نقش نمای اضافه )کسره ِ ( اصِل خویش – وصِل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش هر کسی کو دور ماند از اصل خویش   

قاعده :2 حروف اصلی و الحاقی:  َصل + ِ  قافیه :  اصل و وصل  ردیف: خویش: 

همان بند و زندان بود جای تو ور ایدون که کّژی بود رای تو    

قاعده :1 حروف اصلی و الحاقی ا ی + ِ  قافیه: رای و جای   ردیف: تو  
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ــه  ــرطی ک ــه ش ــد )ب ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــم واژه قافی ــی در حک ــا گاه ــتند اّم ــه واژه نیس ــوند گرچ ــوند و پیش ــه: پس  نکت
تکراری  نباشــند( 

زهر در می دهم پندش ولیکن َدر نمی گیرد )غیر تکراری ( 1- دلم جز مهر مه رویان طریقی َبر نمی گیرد 

که صورت نبندد از آن خوب َتر )غیرتکراری( 2-چنان صورتش بسته تمثالَگر  

سپید روز به پاکی رخان تو ماَند )تکراری( نادرست 3- شب سیاه بدان زلفکان تو ماَند  

تا اشارات نظر نامه رسان من توست )غیرتکراری( 4- نشود فاش کسی آنچه میان من و توست 

شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع )تکراری  نادرست(. 5- در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع 

 قافیۀ درونی و ذوقافیتین

 قافیــۀ درونــی: بعضــی از شــاعران بــرای غنــی تــر کــردن موســیقی شــعر، گاه در درون مصــراع هــا نیــز قافیــه مــی آورنــد 
قافیــه ای کــه در درون مصــراع اســت؛ یعنــی تنهــا در پایــان مصــراع یــا نیــم مصــراع نیســت

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود او میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان 

پنهان نمیماند که خون بر آستانم میرود گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون 

کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم میرود بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین 

ای تو چنین و صد چنین مخدوم جانم شمس دین ای نور افالک و زمین چشم و چراغ غیب بین 

جان بنده تبریز شد مخدوم جانم شمس دین تا غمزه ا ت خون ریز شد وان زلف عنبربیز شد 

یار تویی غار تویی، خواجه نگه دار مرا یار مرا غار مرا، عشق جگرخوار مرا  

سینه مشروح تویی، بر در اسرار مرا نوح تویی روح تویی، فاتح و مفتوح تویی  

مرغ ُکه طور تویی، خسته به منقار مرا نور تویی سور تویی، دولت منصور تویی  

  ذوقافیتین

گاهی هم شعر دارای دو قافیه پایانی) ذوقافیتین ( است که قافیه اصلی در واژه های آخر مصرع هاست:

می توان آیا به دل دستور داد؟ دست عشق از دامن دل دور باد  

داغ و دردی کز تو باشد خوشتر است از باغ و َورد ُطرفه می دارند یاران صبر من بر داغ و درد 

جمال جانفزایش شمع جمع است مقام دلگشایش جمع جمع است  

کز آن سان نبیند طرایف کسی گزید از غنیمت ظرایف بسی   
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داغ و دردی کز تو باشد خوشتر است از باغ و َورد ُطرفه می دارند یاران صبر من بر داغ و درد 

جمال جانفزایش شمع جمع است مقام دلگشایش جمع جمع است  

کز آن سان نبیند طرایف کسی گزید از غنیمت ظرایف بسی   
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وز نرگس آن نگار َرستم دل در سر زلف یار بستم   

چنان خوش بخسبد که سلطان شام گدا را چو حاصل شود نان شام  

عاقبت ایدل همه یکسر گلیم خواجه در ابریشم و ما در گلیم  

عروض

 تعریف عروض: علم شناخت وزن شعر را عروض می گویند.

برای تشخیص وزن یک شعر دو راه وجود دارد: 1-شنیداری یا سماعی 2- استفاده از تقطیع

1- شنیداری: با شنیدن شعر، وزن آن را می گوییم که احتمال خطای بیشتری دارد.

2- استفاده از تقطیع: شعر را به هجاهای کوچک تر تقسیم می کنیم و با دسته بندی آنها به وزن شعر می دهیم.

در روش استفاده از تقطع مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم.

1- درست خواندن شعر: توانا بود هر که دانا بود

2- نوشتن به خط عروضی: َت  وا  نا  ُب  َود  هرِک  دا  نا  ُب  ود

3- تقطیع هجایی و عالمت گذاری هجایی

ودُبناداِکهرودُبناواَت

U--U--U--U-

4- تقسیم به پایه های آرایی )ارکان عروضی( و نوشتن معادل آنها: فعولن / فعولن / فعولن / فعل

5- اعمال اختیارات شاعری

6- دسته بندی وزن ها

7- نام گذاری

  پایه های آوایی )ارکان عروضی(

پایه های آوایی سه دسته اند:

  1( پایه های آوایی همسان:

وقتی که در یک بیت پایه های آوایی به طور منظم )از نظر نوع و تعداد و ترتیب هجاها( تکرار شود

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

فعولن فعولن فعولن فعل
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  2( پایه های آوایی همسان دو لختی )وزن دوری(

وزنی است که هر مصراع آن از دو قسمت تشکیل می شود و قسمت دوم،تکرار قسمت اّول است.

مفتعلن فاعلن || مفتعلن فاعلن

 وزن دوری: بــه وزنــی گفتــه مــی شــود کــه بتــوان هــر مصــراع را مرکــب از دو نیــم مصــراع )پــاره( متســاوی پنداشــت. 
هــر یــک از ایــن پــاره هــا دو رکــن مختلــف دارد کــه عینــًا در پــاره دوم تکــرار مــی شــود. در وزن دوری غالبــًا کالم در پایــان پــاره 

)یعنــی بــا رکــن دوم( تمــام مــی شــود. بــه هــر حــال در وســط مصــراع مکــث مــی کنیــم.

  3( پایه های آوایی ناهمسان:

اوزانی که نظمی ناهمسان دارند. در این گونه وزن ها  »وزن واژه ها« ناهمگون و غیرتکراری اند.

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن                                               فاعالتن مفاعلن فعلن

وزن های معروف و پرکاربردهمسان

 1 - مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد                                  نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

 2-  مفاعیلن مفاعیلن مفاعی )فعولن(

سر سعدی چو خواهد رفتن از دست                                                  همان بهتر که در پای تو باشد

 3- فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

هرکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد                          یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد

 4 - فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت                         واندر آن برگ و نوا خوش ناله های زارداشت

 5 - فاعالتن فاعالتن فاعلن 

شاهدان گر دلبری زین سان کنند                                                           زاهدان را رخنه در ایمان کنند

 6 -فعولن فعولن فعولن فعولن 

سالمی چو بوی خوش آشنایی                                                       بدان مردم دیده روشنایی

 7 -فعولن فعولن فعولن فعل

 سپیده چو سر بر زد از باختر                                                                سیاهی به خاور فرو برد سر
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  2( پایه های آوایی همسان دو لختی )وزن دوری(

وزنی است که هر مصراع آن از دو قسمت تشکیل می شود و قسمت دوم،تکرار قسمت اّول است.

مفتعلن فاعلن || مفتعلن فاعلن

 وزن دوری: بــه وزنــی گفتــه مــی شــود کــه بتــوان هــر مصــراع را مرکــب از دو نیــم مصــراع )پــاره( متســاوی پنداشــت. 
هــر یــک از ایــن پــاره هــا دو رکــن مختلــف دارد کــه عینــًا در پــاره دوم تکــرار مــی شــود. در وزن دوری غالبــًا کالم در پایــان پــاره 

)یعنــی بــا رکــن دوم( تمــام مــی شــود. بــه هــر حــال در وســط مصــراع مکــث مــی کنیــم.

  3( پایه های آوایی ناهمسان:

اوزانی که نظمی ناهمسان دارند. در این گونه وزن ها  »وزن واژه ها« ناهمگون و غیرتکراری اند.

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن                                               فاعالتن مفاعلن فعلن

وزن های معروف و پرکاربردهمسان

 1 - مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد                                  نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

 2-  مفاعیلن مفاعیلن مفاعی )فعولن(

سر سعدی چو خواهد رفتن از دست                                                  همان بهتر که در پای تو باشد

 3- فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

هرکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد                          یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد

 4 - فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت                         واندر آن برگ و نوا خوش ناله های زارداشت

 5 - فاعالتن فاعالتن فاعلن 

شاهدان گر دلبری زین سان کنند                                                           زاهدان را رخنه در ایمان کنند

 6 -فعولن فعولن فعولن فعولن 

سالمی چو بوی خوش آشنایی                                                       بدان مردم دیده روشنایی

 7 -فعولن فعولن فعولن فعل

 سپیده چو سر بر زد از باختر                                                                سیاهی به خاور فرو برد سر
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 8- مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما                                            ای یوسف دیدار ما ای رونق بازار ما

 9- مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع 

فریادهای خسته، سر بر اوج می زد                                           ادی به وادی خون پاکان موج می زد

 10 - مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

پای تویی دست تویی هستی هر هست تویی                                بلبل سرمست تویی جانب گلزار بیا

 11- مفتعلن مفتعلن مفتعل )فاعلن(

ای همه هستی زتو پیدا شده                                                                خاک ضعیف از تو توانا شده

 12 - فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 

مِن بی مایه که باشم که خریدار تو باشم                                 حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم

 13- فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

 صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت                            ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

 14- فعالتن فعالتن فعلن 

گل خندان که نخندد چه کند                                                               َعَلم از مشک نبندد چه کند

 پایه های آوایی همسان دو لختی )وزن دوری(

وزن دوری به وزنی گفته می شود که بتوان هر مصراع را مرکب از دو نیم مصراع متساوی پنداشت.

هر یک از این پاره ها، دو رکن مختلف دارد که عینًا در پایۀ دوم تکرار می شود.

در وزن دوری غالبًا کالم در پایان پاره )یعنی با رکن دوم( تمام می شود.

به هر حال در وسط مصراع مکث می کنیم.

 مفتعلن فاعلن  //  مفتعلن فاعلن

چارۀ ما بامداد // رطل دمادم بودِمی زندگانیم ما // در دل ما غم بود
بیخته مشک سیاه // ریخته در ثمیندر دهن الله باد // ریخته و بیخته

 مفعول مفاعیلن  //  مفعول مفاعیلن

مست از می و میخواران // از نرگس مستش مستدر دین مغان آمد // یارم قدحی در دست
یک نکته از این معنی // گفتیم و همین باشدکی شعر تر انگیزد // خاطر که حزین باشد
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 مفتعلن مفاعلن  //  مفتعلن مفاعلن

جان به هوای کوی او // خدمت تن نمی کنددل به امید روی او // همدم جان نمی شود
لب بگشا که می دهد // لعل لبت به مرده جانفاتحه ای چو آمدی // بر سر خسته ای بخوان

پرده غنچه می درد // خنده دلگشای توتاب بنفشه می دهد // طّرۀ مشک سای تو

 مشخصات اوزان دوری:

 1 – بعد از پاره ی اول هر مصراع وقفه یا مکث هست.

ماه بر آمد به صبح / چون ُدم ماهی ز آبصبح بر آمده ز کوه / چون مه نَخَشب ز چاه
دریاب ضعیفان را / در وقت تواناییدایم گل این بستان / شاداب نمی ماند

 2 – وزن دوری از ارکان ناهمسان درست می شود نه از تکرار یک رکن.

 3 – هجاهــای پایانــی نیــم مصراع هــای اول )مثــل هجاهــای پایانــی مصراع هــا( همیشــه بلنــد اســت امــا بــه جــای آن 
می توانــد هجــای کشــیده یــا کوتــاه بیایــد بــه عبــارت دیگــر هجــای کشــیده یــا کوتــاه در پایــان نیــم مصراع هــای اوزان دوری 

برابــر بــا هجــای بلنــد اســت لــذا همیشــه آن را بــا عالمــت هجــای بلنــد نشــان می دهیــم.

 4 – هجاهای هر مصراع )اعم از کوتاه یا بلند( زوج است و معمواًل هر نیم مصراع هفت یا پنج هجا دارد.

تعداد اوزان دوری زیاد است اما سه تا از آنها جزء پر کاربردترین اوزان محسوب می شود:

خیمۀ روحانیان کرد ُمَعنبر طنابزد َنَفِس سر به مهر صبِح ُملّمع نقاب  1 – مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن:
  2 –  مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن

مستفعلن // فعولن // مستفعلن فعولن

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارادل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را

  3-مفعول مفاعیلن // مفعول مفاعیلن

 – مستفعلن مفعولن // مستفعل مفعولن

دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآییای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

کاربرد دو وزن دوری زیر نیز زیاد است:

)= فع لن فعولن // فع لن فعولن( 1 – مستفعلن فع // مستفعلن فع
درمان نکردند مسکین غریبانمثال: چندان که گفتم غم با طبیبان

 2 – مفاعلن فاعلن // مفاعلن فاعلن

به سر ز یاقوت سرخ، شقایق افسر گرفتمثال: جهان فرتوت باز، جوانی از سر گرفت
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 مفتعلن مفاعلن  //  مفتعلن مفاعلن

جان به هوای کوی او // خدمت تن نمی کنددل به امید روی او // همدم جان نمی شود
لب بگشا که می دهد // لعل لبت به مرده جانفاتحه ای چو آمدی // بر سر خسته ای بخوان

پرده غنچه می درد // خنده دلگشای توتاب بنفشه می دهد // طّرۀ مشک سای تو

 مشخصات اوزان دوری:

 1 – بعد از پاره ی اول هر مصراع وقفه یا مکث هست.

ماه بر آمد به صبح / چون ُدم ماهی ز آبصبح بر آمده ز کوه / چون مه نَخَشب ز چاه
دریاب ضعیفان را / در وقت تواناییدایم گل این بستان / شاداب نمی ماند

 2 – وزن دوری از ارکان ناهمسان درست می شود نه از تکرار یک رکن.

 3 – هجاهــای پایانــی نیــم مصراع هــای اول )مثــل هجاهــای پایانــی مصراع هــا( همیشــه بلنــد اســت امــا بــه جــای آن 
می توانــد هجــای کشــیده یــا کوتــاه بیایــد بــه عبــارت دیگــر هجــای کشــیده یــا کوتــاه در پایــان نیــم مصراع هــای اوزان دوری 

برابــر بــا هجــای بلنــد اســت لــذا همیشــه آن را بــا عالمــت هجــای بلنــد نشــان می دهیــم.

 4 – هجاهای هر مصراع )اعم از کوتاه یا بلند( زوج است و معمواًل هر نیم مصراع هفت یا پنج هجا دارد.

تعداد اوزان دوری زیاد است اما سه تا از آنها جزء پر کاربردترین اوزان محسوب می شود:

خیمۀ روحانیان کرد ُمَعنبر طنابزد َنَفِس سر به مهر صبِح ُملّمع نقاب  1 – مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن:
  2 –  مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن

مستفعلن // فعولن // مستفعلن فعولن

دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارادل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را

  3-مفعول مفاعیلن // مفعول مفاعیلن

 – مستفعلن مفعولن // مستفعل مفعولن

دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآییای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

کاربرد دو وزن دوری زیر نیز زیاد است:

)= فع لن فعولن // فع لن فعولن( 1 – مستفعلن فع // مستفعلن فع
درمان نکردند مسکین غریبانمثال: چندان که گفتم غم با طبیبان

 2 – مفاعلن فاعلن // مفاعلن فاعلن

به سر ز یاقوت سرخ، شقایق افسر گرفتمثال: جهان فرتوت باز، جوانی از سر گرفت
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 پایه های آوایی ناهمسان:

پایه های آوایی که، نظم و چینشی ناهمسان دارند و تکرار نشده اند و »وزن واژه ها« ناهمگون و غیر تکراری اند.

مثل: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

زهر هجری چشیده ام که مپرس               درد عشقی کشیده ام که مپرس

پرسمِکامِدشیکقیعشددر

–U––U–U–UU–

پرسمِکامِدشیچریهجرزه

–U––U–U–UU–

فعلنَمفاعُلنفاعالتن

پرسمِکامِدشیکقیعشددرپایه های آوایی

پرسمِکامِدشیچریهجرزهپایه های آوایی

U–– U – U– U U– –نشانه های هجایی

فعلنَمفاعُلنفاعالتنوزن

ــی کــه  ــم؛ در صورت ــه ای دســته بندی می کنی ــک پای ــا همســان ی ــه صــورت تکــراری ی ــت را ب ــن نخســت، هجاهــای بی بنابرای
نظمــی همســان حاصــل نشــد، آن را بــا نظــم همســان دو َلختــی می ســنجیم؛ یعنــی هجاهــا را بــه صــورت 4 تــا 3 تــا یــا 3 تــا 

ــم. ــرش می زنی ــا ب 4 ت

اگــر نظــم برش هــای آوایــی بیــت، بــا هیــچ یــک از ایــن شــیوه ها ممکــن نبــود، بــا توجــه بــه درک آهنــگ و موســیقی بیــت، 
ــم. ــن می کنی ــم و وزن آن را تعیی ــّخص می کنی ــان مش ــم ناهمس ــورت نظ ــه ص ــا را ب پایه ه

پایه های آوایی ناهمسان

 1( فاعالتن مفاعلن فعلن

همچو حافظ بنوش بادۀ ناببر رخ ساقی پری پیکر

پرده دار حریم حرمت اوستمن که باشم در آن حرم که صبا

هر کسی پنج روز نوبت اوستدور مجنون گذشت و نوبت ماست

وز فلک خون ُخم که جوید بازحال خونین دالن که گوید باز
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 2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما راصبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
بیار باده که بنیاد عمر بر بادستبیا که قصر امل سخت سست بنیادست

ز هر چه رنگ تعّلق پذیرد آزادستغالم هّمت آنم که زیر چرخ کبود
سخن شناس نه ای جان من خطا این جاستچو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست

 3( مفعلن فاعالت مفتعلن فع

هر که به میخانه رفت بی خبر آیدغفلت حافظ در این سراچه عجب نیست
دست به کاری زنم که غصه سر آیدبر سر آنم که گر ز دست برآید

دیو چو بیرون رود فرشته در آیدخلوت دل نیست جای صحبت اضداد
از همه عالم نهان و بر همه پیدااز همگان بی نیاز و بر همه مشفق

 4( مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(

پشتم به سان ابروی دلدار پرخم استکارم چو زلف یار پریشان و درهم است

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت استخلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

بنگر که از کجا به کجا می فرستمتای هدهد صبا به سبا می فرستمت

بنیاد مکر با فلک حقه باز کردصوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

گر دردمند عشق بنالد غریب نیستدردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست

 5( مستفعل فاعالت مستفعل )مفعول مفاعلن مفاعیلن(

رفتی و خالف دوستی کردیدیدی که وفا به جا نیاوردی

ز آن جمع به در بود پریشانیجمعی که تو در میان ایشانی

کس شک نکند که سرو بستانیهر جا که تو بگذری بدین خوبی

 6( مستفعل مستفعل مستفعل مستف )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(

زین سیل دمادم که در این منزل خواب استبیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود 

باز آید و برهاندم از بند مالمتیا رب سببی ساز که یارم به سالمت

سلطان جهانم به چنین روز غالم استگل در بر و می در کف و معشوق به کام است

محصول دعا در ره جانانه نهادیمما درس سحر در ره میخانه نهادیم

این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیمدر خرمن صد زاهد عاقل زند آتش
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 7( مستفعل فاعالت فع لن )مفعول مفاعلن مفاعی )فعولن((

بی نام تو نامه کی کنم بازای نام تو بهترین سرآغاز

جز نام تو نیست بر زبانمای یاد تو مونس روانم

نام تو کلید هر چه بستندای کار گشای هر چه هستند

احوال هم تراست معلوماز آتش ظلم و دود مظلوم

هم نامۀ نانوشته خوانیهم قّصۀ نانموده دانی

ــی  ــیم. برخ ــه رو باش ــک روش، رو ب ــا ی ــه ب ــت ک ــه نیس ــن گون ــواره ای ــی، هم ــانه های هجای ــاماندهی نش ــه: در س  توّج
ــرد ــع ک ــوان تقطی ــه می ت ــه دو گون ــات را ب ابی

الف( بر اساس نظم هجاها )که پس از تقطیع با چشم دیده می شود( مستفعل مستفعل مستفعل مستف

ب( بر اساس وزنی که با گوش احساس می شود                                  مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعی

مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعی                 مستفعل مستفعل مستفعل مستف    =

وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت                 ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

بتقاندبنشدککسیقددهشاای

––UU––UU––UU––

بتآونداهددکتیهشبغمروی

––UU––UU––UU––

مستفمستفعلمستفعلمستفعل

بتقاندبنشدککسیقددهشاای

––UU––UU––UU––

بتآونداهددکتیهشبغمروی

––UU––UU––UU––

مفاعیمفاعیلمفاعیلمفعول

در تعیین مرز پایه ها و نیز دسته بندی هجاها )نشانه های هجایی(، نظم همسان، بر ناهمسان ترجیح دارد.
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من در میان جمع و دلم جای دیگر استهرگز وجود حاضر غایب شنیده ای

ایدنیشیبغارضحادجووگزهر

رستگدییجالمدعجمنیامدرمن

ایدنیشیبغارضحادجووگزهر

رستگدییجالمدعجمنیامدرمن

اختیارات شاعری

اختیارات شاعری بر دو گونه است: زبانی و وزنی

اختیارات شاعری

زبانی

امکان حذف همزه1

تغییر کّمیت مّصوت ها2
بلند تلّفظ کردن مصّوت های کوتاهالف

کوتاه تلّفظ کردن مصّوت های بلندب

وزنی

بلند بودن هجای پایان مصراع1

2– – U U به جای فعالتن – –U  – آوردن فاعالتن

3
آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه میان مصراع.

– U U آوردن – – به جای
  ابدال

4
ــد یــک هجــای بلنــد و یــک هجــای  ــه ضــرورت وزن می توان قلــب: شــاعر ب
کوتــاه کنــار هــم را جــا بــه جــا کنــد یعنــی بــه جــای –U می توانــد U – بیــاورد 

یــا بــر عکــس
    قلب

اختیــارات زبانــی: یعنــی انتخــاب یــک تلفــظ از میــان چنــد تلفــظ )اختیاراتــی کــه شــاعر بــا نحــوۀ بیــان و شــیوۀ 

ــد(. ــال می کن ــود اعم ــظ خ تلّف

1( حذف همزه  2( تغییر کّمیت مصّوتها
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  1( امکان حذف همزه: اگر قبل از همزۀ آغاز هجا، حرف صامتی بیاید همزه را می توان حذف کرد.

یعنی صامت قبل از )آ او ای َا ِا ٌا( بیاید.

⇐ دران ⇐ درودر آن  ⇐ بریندر او  ⇐ َدرَبربر این  ⇐ درفتادندر ابر  درافتادن 

آندر

⇐

دنتاافدرراند

⇐

دنتارفد

––U–––––U–––

  2( تغییر کّمیت مصّوت ها:

ب( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت های بلندالف( بلند تلّفظ کردن مصّوت های کوتاه

شاعر در موارد خاّصی مختار است که به ضرورت وزن شعر، مصّوت کوتاه را بلند و یا مصّوت بلند را کوتاه تلفظ کند:

  الف( بلند تلّفظ کردن مصّوت های کوتاه:
در سه مورد اتفاق می افتد

⇐ تو1( مصوت کوتاه پایان کلمه )فتحه – ضّمه – کسره(           ٌت 
⇐ نسیِم صبح )کسره را به ضرورت وزن می توان کشیده تلّفظ کرد تا مصّوت بلند به حساب آید( 2( کسره ی اضافه 

⇐ د  لو  جان 3( ضمه ی عطف »و« دل و جان )در حالت معمولی دُل جان( با اختیارات شاعری 

ــد.  ــاب آی ــه حس ــد ب ــّوت بلن ــا مص ــرد ت ــظ ک ــید تلّف ــوان کش ــرورت وزن می ت ــه ض ــه را ب ــان کلم ــاه پای ــّوت کوت  1( مص
ــف ــه( عط ــه و »و« )ضّم ــرۀ اضاف ــن کس همچنی

⇐ چه ماِیه چه مایه )چه ماِی( 
ِیهماچ⇐یماچ

U–UU––

چه مایه غم خورد تا گل برآردنبینی باغبان چون گل بکار

ردکابگلچنبانغبانیبین

U–––U–––U––

یدرابگلتاردخغمیماچ

U–U–U–––U––
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َردکارِبُگلُچنبانغـبانیبیـنَـ

∪–
–
∪

–∪–––∪––

َردرابَـُگلتاَردُخـَغمیِـماِچـ

هجاهــای ســوم در دو مصــراع متفــاوت اســت، هجــای ســوم در مصــراع اّول بلنــد اســت و کوتــاه نمی شــود اّمــا هجــای کوتــاه 
مصــراع دوم ر طبــق قاعــده می تــوان بلنــد تلّفــظ و حســاب کــرد )اگــر هجایــی بــا هجــای معادلــش در مصــراع دیگــر متفــاوت 
باشــد، عالمــت هــر دو هجــا را می گذاریــم وقتــی طبــق اختیــارات شــاعری مشــّخص شــد کــه بــا هجــای متفــاوت معادلــش 

مســاوی اســت عالمــت قبلــی آن را خــط می زنیــم.

 مثال برای مصّوت ضّمۀ پایان کلمه:

چارق )نوعی کفش(چارقت دوزم کنم شانه سرتتو کجایی تا شوم من چاکرت

ــظ  ــد تلّف ــده بلن ــق قاع ــت و طب ــاه اس ــراع اّول کوت ــا در مص ــود اّم ــاه نمی ش ــت و کوت ــد اس ــراع دوم بلن ــای اّول در مص هج
ــردد. ــظ می گ ــد تلّف ــده بلن ــق قاع ــز طب ــراع دوم نی ــم در مص ــای نه ــًا هج ــود. ضمن می ش

 مثال برای کسرۀ اضافه:

ز دانش دل پیر برنا بودتوانا بود هر که دانا بود

ُبـَودناداَهر             ِک     ُبـَودنا       َتـوا

–            ∪

ِز      دا  

–
–       ∪

∪           
∪              – –––      ∪

ُبـودناُبرپیـرِد        ِل   ِنش

هجــای پنجــم در مصــراع دوم کوتــاه و در مصــراع اّول بلنــد اســت ولــی هجــای پنجــم مصــراع دوم را طبــق قاعــده می تــوان 
بلنــد تلّفــظ کــرد تــا هجاهــای دو مصــراع یکســان گــردد.
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–
∪
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هجاهــای ســوم در دو مصــراع متفــاوت اســت، هجــای ســوم در مصــراع اّول بلنــد اســت و کوتــاه نمی شــود اّمــا هجــای کوتــاه 
مصــراع دوم ر طبــق قاعــده می تــوان بلنــد تلّفــظ و حســاب کــرد )اگــر هجایــی بــا هجــای معادلــش در مصــراع دیگــر متفــاوت 
باشــد، عالمــت هــر دو هجــا را می گذاریــم وقتــی طبــق اختیــارات شــاعری مشــّخص شــد کــه بــا هجــای متفــاوت معادلــش 

مســاوی اســت عالمــت قبلــی آن را خــط می زنیــم.

 مثال برای مصّوت ضّمۀ پایان کلمه:

چارق )نوعی کفش(چارقت دوزم کنم شانه سرتتو کجایی تا شوم من چاکرت

ــظ  ــد تلّف ــده بلن ــق قاع ــت و طب ــاه اس ــراع اّول کوت ــا در مص ــود اّم ــاه نمی ش ــت و کوت ــد اس ــراع دوم بلن ــای اّول در مص هج
ــردد. ــظ می گ ــد تلّف ــده بلن ــق قاع ــز طب ــراع دوم نی ــم در مص ــای نه ــًا هج ــود. ضمن می ش

 مثال برای کسرۀ اضافه:

ز دانش دل پیر برنا بودتوانا بود هر که دانا بود

ُبـَودناداَهر             ِک     ُبـَودنا       َتـوا

–            ∪

ِز      دا  

–
–       ∪

∪           
∪              – –––      ∪

ُبـودناُبرپیـرِد        ِل   ِنش

هجــای پنجــم در مصــراع دوم کوتــاه و در مصــراع اّول بلنــد اســت ولــی هجــای پنجــم مصــراع دوم را طبــق قاعــده می تــوان 
بلنــد تلّفــظ کــرد تــا هجاهــای دو مصــراع یکســان گــردد.
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  مثال برای مصّوت کوتاه فتحه، که تنها در آخر کلمۀ »نه« می آید و کم اّتفاق می افتد:

خوش ببین والله اعلم بالّصوابنه سبو پیدا در این حالت نه آب

آبَنـَلتحارینَدداپیـبوَسـَنـ
∪

–

∪

–––∪–––∪–
وابَصـِبصـَلمَاعـهالَولـ         بــبینُخش

هجــای اّول در مصــراع اّول کوتــاه اســت اّمــا بــه ضــرورت وزن طبــق قاعــده بلنــد تلّفــظ می شــود تــا معــادل هجــای اّول در 
مصــراع دوم گــردد.

ــا مصــّوت بلنــد بــه  ضمــه ی عطــف )َو( کــه بــه صــورت )ُـ( تلفــظ می شــود بــه ضــرورت وزن می تــوان کشــیده تلّفــظ گــردد ت
⇐ )مــن و دل( حســاب آیــد مــن و دل )منــودل( 

دلنوم⇐دلُنم

UU–U––

 مثال برای »و« ضّمۀ عطف:

وز ستیز آمد مگس زو باز پسشخصی خفت و خرس می راندش مگس

گسَمـَدشرانمیسِخرُتُخفـصَشخـ

–

∪

–
∪
–

–
∪

–––

∪

–

َپسزبازوَگسَمـَمدزاتیـِسـَوز

هجــای چهــارم در مصــراع دوم کوتــاه نمی شــود اّمــا در مصــراع اّول طبــق قاعــده بایــد کشــیده تلّفــظ شــود تــا هماننــد مصــراع 
گردد. دوم 
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   نکتــه: اگــر هجایــی بــا هجــای معادلــش در مصــراع دیگــر متفــاوت باشــد، عالمــت هــر دو هجــا را می گذاریــم و وقتــی 

طبــق اختیــارات شــاعری مشــّخص شــد کــه بــا هجــای متفــاوت معادلــش مســاوی اســت عالمــت قبلــی آن را خــط می زنیــم.

ظ کردن مصّوت های بلند:
ّ

  ب( کوتاه تلف

هــر گاه مصــوت بلنــد »و« و »وی« در پایــان کلمــه ای بیایــد و پــس از آن، یــک مصــّوت آمــده باشــد؛ مصــوت بلنــد »او« و »ای« 
می توانــد کوتــاه تلفــظ شــود.

»ی« باید جزء کلمه و در انتهای کلمه باشد و یعنی الحاقی به حساب نیاید

⇐ آرُزیی )مثال کوتاه شدن مصّوت او( آرزویی 
ییُزرآ⇐ییزورآ

–U–––UU–

 نکتــۀ 1( »و« در کلمــات تــک هجایــی ماننــد مــو، رو، جــو، بــو و غیــره هیــچ گاه کوتــاه نمی شــود امــا در کلمــۀ »ســو« 
در حــال اضافــه ممکــن اســت کوتــاه شــود.

⇐ راسِت یاموز)مثال کوتاه شدن مصّوت ای( راستی آموز )راستی یاموز( 

هست درین کوی که گندم نماستراستی آموز، بسی جو فروش

 نکتۀ 2( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند »ی« در دو مورد صدق نمی کند.

الــف( مصــّوت بلنــد »ی« در میــان کلمــه ای ســاده باشــد؛ زیــرا مصــّوِت »ی« در ایــن مــوارد، همیشــه کوتــاه تلّفــظ می شــود و 
جــزء اختیــارات شــاعری نخواهــد بــود. قیامــت بیــا، گیــاه، پیــاز، زیــاد، سیاســت، بیامــوز، قیامــت، پیــاده

⇐ ِدیانت ⇐ ِخیاباندیانت )دییانت(  خیابان )خییابان( 

کانچه گناه او بود من بکشم غرامتشکاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی

⇐ روحاِنیــون   بیامــوز   ب( کلمــه بــا پســوند یــا پیشــوند یــا ضمیــر همــراه باشــد. روحانیــون )روحانییــون( 
⇐ ِبیامــوز )بییامــوز( 

»– U – –« = روحانیون» U – U –« عامیانه» U – – U « بیاموز

که نتوان برآورد فردا ز ِگلبیا تا برآریم دستی ِز دل

ز هم صحبت بد جدایی جداییبیاموزمت کیمیای سعادت

خیمۀ روحانیون کرد ُمَعنبر طنابزد نفس سر به مهر صبح ملّمع نقاب 
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  تقطیع مثال های زیر، با کدام اختیارات شاعری مطابقت دارد؟

جام بادهسر و تناگر توسوی دوزخساقی مانهال غم

– – – U– U U –– – – U– – U– – U– – – U

جوانهخوش آوازدرخت دوستیدل پاکبازی دهرآری آنان

– – U –U U – U –U – – U– U – – – UU  – – –– – U

اختیارات وزنی

ــد؛  ــتفاده کن ــرورت وزن از آن اس ــه ض ــا ب ــازد ت ــم می س ــاعر فراه ــرای ش ــظ ب ــهیالتی در تلّف ــا و تس ــی، قابلیت ه ــار زبان اختی
بی آنکــه موجــب تغییــر در وزن شــود اّمــا اختیــار وزنــی امــکان تغییراتــی کوچــک در وزن اســت؛ تغییراتــی کــه گــوش فارســی 

ــوط می شــود ــه وزن و آهنــگ شــعر مرب ــه ب ــار را ک ــن اختی ــب نمی شــمارد. ای ــا را عی ــان آنه زبان

اختیارات وزنی چهار گونه است:

4( قلب3( ابدال2( آوردن فاعالتن به جای فعالتن1( بلند بودن هجای پایان مصراع

  1( بلند بودن هجای پایان مصراع

آخرین هجای هر مصراع بلند است اّما شاعر می تواند به جای آن هجای کشیده یا کوتاه بیاورد.

هجای پایان مصراع را همیشه با عالمت هجای بلند نشان می دهیم، مثاًل در این شعر سعدی:

ماه را مانی و لیکن ماه را گفتار نیستسرو را مانی و لیکن سرو را رفتار نه

من گلی را دوست می دارم که در گلزار نیستدوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زن

آخریــن هجــا در مصــراع اّول کوتــاه و در مصراع هــای دوم و چهــارم کشــیده اســت بــی آن کــه موجــب کم تریــن اختاللــی در 
وزن شــده باشــد. پــس در پایــان مصــراع فرقــی میــان هجــای کشــیده و کوتــاه و بلنــد نیســت و همــه بلنــد حســاب می شــوند

کافر عشق بود گر نشود باده پرستعاشقی را که چنین باده شبگیر دهند

هنددرگیشبیدبانینچکراقیشعا

رستپدباودشنگرودبقعشرفکا
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 مهم: )در اوزان دوری هجای پایان هر نیم مصراع نیز همین حکم را دارد(

وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست )وزن دوری(آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست

نیستچنرمبخخدازهستیمگوچبخرآ

هستچنرمظنویبانیستیمگوچربهوز

ماه بر آمد به صبح // چون ُدم ماهی ز آبصبح برآمد ز کوه // چون مه َنخَشب ز چاه

کبک فرو ریخته // مشک به سوراخ گوشکرده گلو پر ز باد // قمری سنجاب پوش

که به کوی می فروشان // دو هزار جم به جامیکه برد به نزد شاهان // ز من گدا پیامی

در پی آن آشنا // از همه بیگانه شدمغبچه ای می گذشت // راهزن دین و دل

  2( آوردن فاعالتن )– U – –( به جای فعالتن )U U – –( در آغاز وزن.

)اّما بر عکس این درست نیست(شاعر می تواند رکن اول اوزاِن »فعالتن« را »فاعالتن« بیاورد

اگر وزنی با – U – – شروع شود )مثل – U – – – U – – – U –(، شاعر نمی تواند به جای آن U U – –  بیاورد.

این اختیار وزنی بسیار رایج است، حّتی ممکن است در تمام مصرع ها حّتی مصراع اّول شعر نیز صورت بگیرد.

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپاییمن ندانستم از اّول که تو بی مهر و وفایی

ییفاورمهبیتکولزومتنسدانمن

ییپانیدیبنبکبهزاننتبسنادعهـ

تا به همسایه نگوید که تو در خانۀ ماییشمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن

مرگ می آید و تدبیری نیستگرچه از عمر، دل سیری نیست

به واعی دل غمدیده ی ما شاد نکردیاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد
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کبک فرو ریخته // مشک به سوراخ گوشکرده گلو پر ز باد // قمری سنجاب پوش

که به کوی می فروشان // دو هزار جم به جامیکه برد به نزد شاهان // ز من گدا پیامی

در پی آن آشنا // از همه بیگانه شدمغبچه ای می گذشت // راهزن دین و دل

  2( آوردن فاعالتن )– U – –( به جای فعالتن )U U – –( در آغاز وزن.

)اّما بر عکس این درست نیست(شاعر می تواند رکن اول اوزاِن »فعالتن« را »فاعالتن« بیاورد

اگر وزنی با – U – – شروع شود )مثل – U – – – U – – – U –(، شاعر نمی تواند به جای آن U U – –  بیاورد.

این اختیار وزنی بسیار رایج است، حّتی ممکن است در تمام مصرع ها حّتی مصراع اّول شعر نیز صورت بگیرد.

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپاییمن ندانستم از اّول که تو بی مهر و وفایی

ییفاورمهبیتکولزومتنسدانمن

ییپانیدیبنبکبهزاننتبسنادعهـ

تا به همسایه نگوید که تو در خانۀ ماییشمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن

مرگ می آید و تدبیری نیستگرچه از عمر، دل سیری نیست

به واعی دل غمدیده ی ما شاد نکردیاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد
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  3( ابدال: شاعر می تواند به جای دو هجای کوتاه میان مصراع، یک هجای بلند بیاورد

شاعر می تواند دو هجای کوتاه میان مصراع )U U( را، به یک هجای بلند )_( تبدیل کند

یعنی شاعر به جای َفِعُلن )U U –( می تواند فع لن )– –( را بیاورد

منلد
UU–

برمـن
––

اختیــار شــاعری اخیــر در دو هجــای مــا قبــل آخــر بســیار رایــج اســت و حّتــی در تمــام مصراع هــای یــک شــعر ممکــن اســت 
وجــود داشــته باشــد هــر گاه تعــداد هجاهــای یــک مصــراع، کمتــر از مصــراع دیگــر باشــد احتمــال ابــدال هســت.

در ایــن صــورت در تقطیــع، دو هجــای کوتــاه یــک مصــراع معــادل یــک هجــای بلنــد مصــراع دیگــر قــرار می گیــرد. در ایــن 
حالــت اصــل دو هجــای کوتــاه اســت

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

رندکادرلکفدشیخرهمدباراب

ریخنلتغفبیریفاکبنیناتتا

رندکـادرلکفدشیخرهمدباراب

ریخنلتغفبیریفاکبنیناتتا
مدرUUبر در

خیز تا از در میخانه صفایی طلبیمتا چند نشینی حافظ

که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمدمژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمندمکش آن آهوی مشکین مرا ای صّیاد

تا مرا دید، دِر خانه ببستسوی همسایه پِی نان رفتم

عابدان را نبود قبلۀ جان جز کویتعابدان روی سوی قبله اسالم کنند

باز چون جمع شود رو سوی دریا داردگر ز دریا دو سه قطره بپراکند چه باک

کان دانش را تمام دانیمی کوش به هر ورق که خوانی
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  4( قلب: شاعر می تواند دو هجای بلند و کوتاه )– U / U –( کنار هم را جا به جا کند.

یعنی به جای )– U( می توند )U –( بیاورد یا بر عکس

این اختیار شاعری کم است و در مفتعلن )– U U –( و مفاعلن )U – U –( رخ می دهد

–UU–نیزرپی

U–U––UU–

تیمالسی

U–U–

فسانه اینشانه هابهار دلبهانه هاسالمتیU – U –مفاعلن

خانۀ دلدانۀ گلدامنه هابی سر و پاپیرزنی– U U –مفتعلن

)– U U –( ←  )U – U –( .اگر در وزن مفتعلن دو هجای اول را جا به جا کنیم به فاعلن تبدیل می شود

)– U – U –( ←  – )– U U( .اگر در وزن مفاعلن دو هجای اول را جا به جا کنیم به مفتعلن تبدیل می شود

یک سخن از من بدان مرد سخندان بردکیست که پیغام من به شهر شروان برد

ردبوانشررشهـبمنمغاپیکستکی

–UU––U–U–U––U–

فاعلنمفاعلنفاعلنمفتعلن

ردبدانخنسدمردانبمننزخسیک

–UU––U––UU––U–

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

دعوی عشق و وصل هم تا ز سگان کیست اوسینۀ خاقانی و غم تا نزند ز وصل دم

تا رگ انّیت او ز بیخ و بن بر نکنیدست کسی بر نرسد به شاخ هّوّیت تو
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تقطیع شعر با اختیارات شاعری:

ــا اگــر از اختیــارات شــاعری  تقطیــع هجایــی شــعر، اگــر در آن از اختیــارات شــاعری اســتفاده نشــده باشــد، آســان اســت. اّم
ــت دارد.

ّ
اســتفاده باشــد، نیــاز بــه دق

  1( در اختیارات شاعری یک راه تشخیص، استفاده از گوش است

  2( مقایســۀ هجاهــای دو مصــراع یــک شــعر اســت. اگــر یــک یــا چنــد هجــای مصراعــی بــا معادل هایشــان در 

مصراع هــای دیگــر مطابقــت نداشــته باشــد بایــد آن را از طریــق اختیــارات شــاعری بــا بقّیــه تطابــق داد

 وزن نیمایی

وزن عروضــی مبتنــی بــر تســاوی و نظــم هجاهــای هــر مصــراع شــعر، بــا مفاهیــم و احساســات روزگار متناســب نبــود، نیمــا 
یوشــیج قیــد تســاوی را برداشــت و دســت شــاعر را در ســرودن شــعر بــاز کــرد بی آنکــه از زیبایــی موســیقایی وزن بکاهــد.

در ایــن وزن کــه بــا طبیعــت زبــان ســازگارتر اســت، شــاعر مجبــور نیســت جمله هایــش را مســاوی بیــاورد تــا در مصراع هــای 
مســاوی بگنجــد، زیــرا در ایــن گونــه وزن، مصــراع جایــی تمــام می شــود کــه کالم خاتمــه یابــد یــا نفــس تــازه کــردن یــا تأکیــد 

و غیــره الزم باشــد.

مثــال اگــر شــعر در وزن فعالتــن باشــد بــه اقتضــای معنــی ممکــن اســت مصراعــی، دو فعالتــن داشــته باشــد و مصراع هــای 
دیگــر ســه یــا چهــار یــا یــک یــا ... فعالتــن

فاعالتن فع لنمی تراود مهتاب
فاعالتن فع لنمی درخشد شب تاب

فاعالتن فعالتن فعالتن فعلننیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک
فعالتن فعلنغم این خفتۀ چند

فاعالتن فعالتن فعلنخواب در چشم ترم می شکند

در این شعر طبق اختیارات شاعری، فاعالتن به جای فعالتن آمده است و فع لن به جای فعلن.

وزن واژه )رکن عروضی(

وقتــی هجاهــای شــعری را بــه شــکلی درســت بــه پایــه هــای آوایــی بخــش کردیــم. ســاده تــر ایــن اســت کــه بــه جــای هــر یــک 
از ایــن پایــه هــا معــادل آوایــی هــر یــک از آنهــا را بیاوریــم. معــادل هــا و نمادهــای آوایــی ایــن پایــه هــا را»وزن واژه « مــی نامیــم.

ارکانی، که در آغاز و میان و پایان مصراع می آیند

توبه فرما کاِردیگر   سر ِز خلوت  آشنایان  ای برادر   )--U-( 1- فاعالتن  

نیزه ها درگذر   حلقه ها   سرسری   عاشقی    )-U-( 2- فاعلن  

پری رویان سوارانی   مسلمانان   توهمچون گل  نمی داند    )---U( 3- مفاعیلن  
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ز دانش ضروری   ندانی   برادر   خدایا    )--U(  4- فعولن  

آسیمه سر پروانه ها   گل پونه ها  آهسته ران  ای ساربان   )-U--(5- مستفعلن  

غمخواری صحراها   هم یاری   بی کاری   درباران     6- مفعولن  )---( 

سروتن را غم دنیا   دِل تنها   همه جا را   صلواتی    )--U U( 7- فعالتن  

دم در همه جا   گل ما   غم دل   دل من    )-U U( 8- َفَعُلن  

فسانه ای نشانه ها   بهار دل   بهانه ها   سالمتی    )- U-U( 9- مفاعلن  

خانه دل دانه گل   دامنه ها   بی سر و پا  پیرزنی    )-UU-( 10- مفتعلن

دنیا گویش   دانا   عارف   کم کم   11- فع لن )--( 

ارکان غیر پایانی، که در آخر مصراع قرار نمی گیرند. آخرین هجای هر یک از این ارکان کوتاه است

عارفانه عاقالنه   بام خانه   بی بهانه    1- فاعال ُت )-U-U( با ترانه  

به تو گفته نرسیده   نرمیده   نشنیده   زدو دیده    )U-U U( 2- فعالُت 

دلی خسته کجایی تو   زمستانه   صدایی تو   بهارانه    )U--U( 3- مفاعیل 

غمخوارتو دستار تو   مردان تو   همسایه ی   4- مستفعل )--UU( درباره ی  

شکرانه هم خانه   بی دانه   میخانه   پیمانه      )U--(  5- مفعو ُل 

خدای تو مقابله   مساعده   مشاهده    6- مفاعل )UU-U(  برای تو  

ارکان پایانی، که فقط در آخر مصراع می آیند

َشرر دلش   غمش   سحر   تویی    )- U( 1- َفَعل 

سر دل   این   او   با    2 - فع   )-(  

ارکان شعر فارسی از نظر تعداد در یک مصراع:

الف( چهار پایه ای )چهار رکنی( مّثمن  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

ب( سه پایه ای )سه رکنی( مسّدس  فاعالتن فاعالتن فاعلن

ج( دو پایه ای )دو رکنی( مرّبع مستفعلن مستفعلن
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 مثّمن: بیتی که هشت رکن دارد )چهار رکن در هر مصراع(

وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود ای ساربان آهسته ران کآرام جانم می رود  

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن   

 مسدس: بیتی که شش رکن دارد)سه رکن در هر مصراع(

تا کس مباد از رفتنش گردد خبر چون شبروان پوید همی در تیره شب   

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن    

 مرّبع: بیتی که چهار رکن دار)دو رکن در هر مصراع(

در چرخ وتاب و پیچ و خم دریای هستی دم به دم    

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن     

گاهــی بافــت موســیقایی شــعر، کوتــاه تــر مــی شــود و یکــی از پایــه هــای آوایــی یــا یــک یا چنــد هجــا از پایــان آن کاســته می شــود. 
هــم، در چنیــن مــواردی »وزن« دچــار دگرگونــی مــی شــود )کوتــاه تــر مــی شــود( .

در طریقت راه ما صد جلوه ی دشوار دارد  1( در طریق عشق هر کس راه خود دارد ولیکن  

) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن(  

ــت  ــوش اس ــا خ ــب دری ــر ل ــردن ب ــک م ــان خش ــا ده ب  2( با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است  
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چنانچه پایۀ آخر کامل باشد »سالم« و اگر یک هجا از رکن پایانی حذف شود »محذوف« نامیده می شود.

 نام گذاری وزن ها

اگرچــه واحــد وزن شــعر فارســی مصــراع اســت امــا بــرای نام گــذاری وزن هــا بــه شــیوۀ عــروض عربــی، بیــت مبنــای محاســبه 
قــرار گرفتــه اســت کــه در عــروض ســنتی بــه آن »بحــر« می گوینــد.

نام بحررکننام بحررکن

هزجمفاعیلن3رملفاعالتن1

متقاربفعولن4رجزمستفعلن2

قافیه و عروض
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ارکان هشت تایی) هر مصرع چهارتا(ارکان شش تایی) هر مصرع سه تا(ارکان چهار تایی )هر مصرع دو تا(

مثّمنمسّدسمرّبع

مثّمن

بیتی که هشت رکن دارد )چهار رکن در هر مصراع(

ای ساربان آهسته ران کآرام جانم می رود

وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

مسّدس

بیتی که شش رکن دارد )سه رکن در هر مصراع(

خیز که امروز جهان آن ماست

جان و جهان ساقی و مهمان ماست

مفتعلن مفتعلن فاعلن

مفتعلن مفتعلن فاعلن

مرّبع
بیتی که چهار رکن دارد )دو رکن در هر مصراع(

دریای هستی دم به دم    در چرخ و تاب و پیچ و خم

مستفعلن مستفعلن

مستفعلن مستفعلن

ــع«  ــی »مرب ــای چهارتای ــه پایه ه ــام دارد و ب ــّدس« ن ــل مس ــد »رم ــا باش ــش ت ــن« ش ــا »فاعالت ــداد پایه ه ــر تع ــد و اگ می نامن
می گوینــد.

چنانچه پایۀ آخر کامل باشد »سالم« و اگر یک هجا از رکن پایانی حذف شود »محذوف« نامیده می شود

هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیاردهر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد

وی گماردجان و دل بردوست داردهر که چیزی

بر نیاردسر ز خلوتبش تو باشیهر که محرا

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

رمل مثّمن سالم
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و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشتبلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

قار داشترنگ در منگ گلی خوشبلبلی بر

زار داشتناله هایگ و نوا خوشو اندر آن بر

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

رمل مثّمن محذوف

نام اوزاِن مورد نیاز

هزج مثّمن سالممفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن1

هزج مسّدس محذوفمفاعیلن مفاعیلن مفاعی2

رمل مثّمن سالمفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن3

رمل مثّمن محذوففاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن4

رمل مسّدس محذوففاعالتن فاعالتن فاعلن5

متقارب مثّمن سالمفعولن فعولن فعولن فعولن6

متقارب مثّمن محذوففعولن فعولن فعولن فعل7

رجز مثّمن سالممستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن8

رجز مربّع سالممستفعلن مستفعلن9
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عروض و قافیه

سواالت

 وزن کدام بیت از تکرار چهار »مفاعیلن« تشکیل شده است؟-  

1( نثار باغ را گردون به دامن در همی پیچد / گل اندر لّکۀ زمرد ز حجله رخ همی پوشد

2( دلم که مرغ تو آمد به دام باز گرفتی / نه خاك تو شدم از من چه گام باز گرفتی

3( چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند / عندلیبم به گلستان شدنم نگذارند

4( به جامی کز می وصلش چشیدم / همی دارد خمارم در بالها

 وزن بیت زیر، کدام است؟ - 

دل پیش خیال تو صد دیده برافشاند / در پای تو هر ساعت جانی دگر افشاند

1( مفعوُل فاعالتن مفعول فاعالتن       2( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

3( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن      4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

وزن کدام بیت »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است؟-  

1( منم که یک رگ جانم هزار بازوی خون راند / از آنکه دست حوادث زده است بر دل ریشم

2( گر مرا روزی ز وصلش بر زمین پای آمدی / کی همه شب دست از او بر آسمانستی مرا

3( دوش ز چشم مردمان اشک به وام خواستم / این همه اشک عاریه است اشک روان من کجا

4( کارم بساز دانم بر تو سبک نشیند / جانم مسوز دانی بر من گران برآید

وزن همه ابیات، همسان دولختی است؛ به جز:-  

1( بر دل غم فراقت آسان چگونه باشد / دل را قیامت آمد شادان چگونه باشد

2( خون ریزی و نندیشی عیار چنین خوش تر / دل دزدی و نگریزی طّرار چنین خوشتر

3( آتش به خاك پنهان دارند صبح خیزان / من خاك عشقم آتش پنهان چرا ندارم

4( گر هیچ شبی وصل دالرام توان یافت / با کام جهان هم ز جهان کام توان یافت

وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست است؟-  

1( سر به عدم در نه و یاران طلب )مفتعلن مفتعلن فاعلن(    2( یا رب آن خال بر آن لب چه خوش است )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

3( بپویم بو که در گنجم به کویت )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(         4( سلسله های فلک است آن دو زلف )مفتعلن مفتعلن فاعلن(
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 وزن کدام مصراع از تکرار چهار بار »مفاعیلن« تشکیل شده است؟  - 

1( نظر خدای بینان طلب هوا نباشد             2( چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد 

3( کسی که روی تو دیدست حال من داند            4( خالیق در تو حیرانند و جای حیرتست الحق 

وزن مقابل همه گزینه ها درست است؛ به جز ......................-  

1( یا رب تو آشنا را مهلت ده و سالمت )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن( 

2( ساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن( 

3( دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن(

4( باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن )فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن( 

 وزن کدام بیت همسان دولختی است؟ - 

1( سرو برفت و بوستان از نظرم به جملگی / می نرود صنوبری، بیخ گرفته در دلم 

2( یا پرده ای به چشم تأّمل فروگذار / یا دل بنه که پرده ز کارت برافکنند 

3( بس در طلبت سعی نمودیم و نگفتی / کاین هیچ کسان در طلب ما چه کسانند

4( حور فردا که چنین روی بهشتی بیند / گرش انصاف بود معترف آید به قصور 

کدام بیت در وزن »مفاِعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« سروده شده است؟-  

1( نه قّوتی که توانم کناره جستن ازو / نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم 

2( من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم / حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم 

3( به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت / که تندرست مالمت کند چو من بخروشم

4( نه روی رفتنم از خاک آستانه ی دوست / نه احتمال نشستن نه پای رفتارم 

 وزن همه ابیات یکسان است؛ به جز ...................... -   

١( ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو / ندیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش 

2( حاّلج بر سر دار این نکته خوش سراید / از شافعی نپرسند امثال این مسائل 

3( ای آن که ره به مشرب مقصود برده ای / زین بحر قطره ای به من خاکسار بخش 

4( از دست غیبت تو شکایت نمی کنم / تا نیست غیبتی نبود لّذت حضور

 وزن بیت زیر کدام است؟   - 

»چو حرفم بر آید درست از قلم / مرا از همه حرف گیران چه غم« 

1( فعولن فعولن فعلون فعل              2( مفاعیل مفاعیلن فعولن 

3( فعولن فعولن فعولن فعولن             4( فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن

سواالت عروض و قافیه
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قاعده » « در قافیه کدام بیت متفاوت است؟ -   

1( چه سود ار پشیمانی آید به کف / چو سرمایه عمر کردی تلف؟    2( در آن لحظه رویش بپوشید و سر / مبادا که زشت آیدش در نظر 

3( غم آلوده یوسف به کنجی نشست / به سر بر ز نفس ستمکاره رست     4( بتی داشت بانوی مصر از رخام / َبرو معتکف بامدادان و شام 

کدام ابیات به ترتیب دارای قافیه درونی و ذوقافیتین هستند؟-   

الف( سبز همچون رویش اشعار می روید بهار / باغ را از درد زرد پار می شوید بهار 

ب( بهار آمد بهار آمد سالم آورد دستان را / از آن پیغامبر خوبان پیام آورد مستان را 

ج( ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما / سرمه کش چشمان ما ای چشم جان را توتیا 

د( ای فصل با باران ما بر ریز بر یاران ما / چون اشک غمخواران ما در هجر دلداران ما

2( الف ـ ب 1( د ـ ب     

4( ج ـ الف 3( ج ـ د     

ش« هستند؟-   
ّ

واژه های کدام گزینه، به ترتیب، هم وزن واژه های »پرداخت ـ نینداز ـ بازدیدـ منق

2( سامان ـ هشیار ـ استغنا ـ گواهی 1( تشخیص ـ گهربار ـ نادرست ـ نگیرد  

4( نیلگون ـ مداین ـ آفتاب ـ خاقانی 3( برداشت ـ آواز ـ می دید ـ مفّرش   

کدام گزینه با مصراع »مگردان غریب از درت بی نصیب« هم وزن است؟-   

2( جایی نرسد کس به توانایی خویش 1( حدیثی کنی کار نیکی کنی   

4( بسازم خنجری نیشش زفوالد 3( گویند مرا چو زاد مادر    

تقطیع هجایی کدام مصرع با عالمت » - U - - - U - - - U - - - U -« هماهنگی دارد؟-   

2( مرا عجز و تو را بیداد دادند 1( گفت با خاک صبحگاهی باد   

4( هزار دزد کمین کرده اند بر سر راه 3( به که هر دختر بداند قدر علم آموختن  

الگوی هجایی واژه »این« در کدام گزینه آمده است؟-   

2( مصوت بلند + صامت 1( صامت + مصوت بلند    

4( صامت + مصوت بلند + مصوت بلند + صامت 3( صامت + مصوت بلند + صامت   

در بیت زیر چند هجای کشیده وجود دارد؟-   

ای دوست برآور دری از خلق به رویم/ تا هیچ کسم واقف اسرار نباشد

4( چهار  1(یک      2( دو      3( سه     

 در کدام گزینه مصّوت بلند »و« و »ی« وجود دارد؟-   

4( خواری ـ دیار 3( راهوار ـ بیان      2( دولت ـ بیت    1( محبوب ـ پریرخ  
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قاعده » « در قافیه کدام بیت متفاوت است؟ -   

1( چه سود ار پشیمانی آید به کف / چو سرمایه عمر کردی تلف؟    2( در آن لحظه رویش بپوشید و سر / مبادا که زشت آیدش در نظر 

3( غم آلوده یوسف به کنجی نشست / به سر بر ز نفس ستمکاره رست     4( بتی داشت بانوی مصر از رخام / َبرو معتکف بامدادان و شام 

کدام ابیات به ترتیب دارای قافیه درونی و ذوقافیتین هستند؟-   

الف( سبز همچون رویش اشعار می روید بهار / باغ را از درد زرد پار می شوید بهار 

ب( بهار آمد بهار آمد سالم آورد دستان را / از آن پیغامبر خوبان پیام آورد مستان را 

ج( ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما / سرمه کش چشمان ما ای چشم جان را توتیا 

د( ای فصل با باران ما بر ریز بر یاران ما / چون اشک غمخواران ما در هجر دلداران ما

2( الف ـ ب 1( د ـ ب     

4( ج ـ الف 3( ج ـ د     

ش« هستند؟-   
ّ

واژه های کدام گزینه، به ترتیب، هم وزن واژه های »پرداخت ـ نینداز ـ بازدیدـ منق

2( سامان ـ هشیار ـ استغنا ـ گواهی 1( تشخیص ـ گهربار ـ نادرست ـ نگیرد  

4( نیلگون ـ مداین ـ آفتاب ـ خاقانی 3( برداشت ـ آواز ـ می دید ـ مفّرش   

کدام گزینه با مصراع »مگردان غریب از درت بی نصیب« هم وزن است؟-   

2( جایی نرسد کس به توانایی خویش 1( حدیثی کنی کار نیکی کنی   

4( بسازم خنجری نیشش زفوالد 3( گویند مرا چو زاد مادر    

تقطیع هجایی کدام مصرع با عالمت » - U - - - U - - - U - - - U -« هماهنگی دارد؟-   

2( مرا عجز و تو را بیداد دادند 1( گفت با خاک صبحگاهی باد   

4( هزار دزد کمین کرده اند بر سر راه 3( به که هر دختر بداند قدر علم آموختن  

الگوی هجایی واژه »این« در کدام گزینه آمده است؟-   

2( مصوت بلند + صامت 1( صامت + مصوت بلند    

4( صامت + مصوت بلند + مصوت بلند + صامت 3( صامت + مصوت بلند + صامت   

در بیت زیر چند هجای کشیده وجود دارد؟-   

ای دوست برآور دری از خلق به رویم/ تا هیچ کسم واقف اسرار نباشد

4( چهار  1(یک      2( دو      3( سه     

 در کدام گزینه مصّوت بلند »و« و »ی« وجود دارد؟-   

4( خواری ـ دیار 3( راهوار ـ بیان      2( دولت ـ بیت    1( محبوب ـ پریرخ  
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واژه های »بی پایه ـ آیینه ـ دلواپسی« به ترتیب با واژه های کدام گزینه هم وزن هستند؟-   

2( بی تابی ـ عاطفه ـ دلداری 1( بی اساس ـ زبردست ـ جفاکار   

4( تندیس ـ پربار ـ جزئی نگر 3( عاقبت ـ ناامیدی ـ آواره   

هجاهای واژگان کدام گزینه به ترتیب با عالمت های زیر یکسان است؟-   

)U – U( )U – U – U(  )– –(  )– – U(

2( سفینه ـ نیکو ـ دل انگیز ـ شب آهنگ 1( رهایی ـ خواهش ـ بزرگ راه ـ بنفشه   

4( النه ـ رهرو ـ شیرافکن ـ سرآمد 3( محبت ـ دارا ـ التماس ـ راهور   

کدام گزینه با مصراع »عجب گر در چمن برپای خیزی« هم وزن است؟-   

2( مرنجان دلم را که این مرغ وحشی 1( اگر پای در دامن آری چو کوه   

4( روی و چشمی دارم اندر مهر او 3( دال دیدی که آن فرزانه فرزند   

مصراع »از جدایی ها شکایت می کند« با کدام مصراع هم وزن است؟-   

2( پرده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه 1( دل نداند که فدای سر جانان چه کند  

4( هرکسی از ظّن خود شد یار من 3( همه یک سره گرزها برکشیم   

در کدام گزینه، مصراع دوم بیت زیر براساس خط عروضی نوشته شده است؟-   

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را/ که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

2( کِـ سر ِب کو هو بیا با ن تو داِد ای ما را 1( که سر به کوُه بِـ یابان ُت داد ده  ای ما را   

4( که سر به کو هو بیابان تو داِد ای ما را 3( ِک سر ِب کوُه و ِبیابان ُت داِد ای ما را   

بیت زیر از تکرار عالمت های ................. ساخته شده است.-   

دلم جز مهر مه رویان طریقی برنمی گیرد/ زهر در می دهم پندش ولیکن درنمی گیرد

– U –– )4                                    –U – U  )3                                    – – –U )2                                      – U U – )1

هجاهای بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟-   

هم قّصه نانموده دانی/ هم نامه نانوشته خوانی

-U-UU -- U-- )2     – – U – – – U – – )1

– – UU – – UU – – )4      --U-U-UU--)3

باتوجه به عالمت هجاها، در کدام واژه همزه تلفظ شده است؟-   

– – – U = 2( گل اندام    U – – U = 1( خوش اندام

– – U – U = 4( کارآزموده     U – – – = 3( پیام آور
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الگوی هجایی کدام گزینه با »U --U-- U U-- --« مطابقت دارد؟-   

1( مه است این یا ملک یا آدمیزاد/ پری یا آفتاب عالم افروز

2( چه کد بنده که گردن ننهد فرمان را / چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را

3( بت خود را بشکن خوار و ذلیل / نامور شو به فتوت چو خلیل

4( دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین / به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

وزن کدام بیت »مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع« است؟-   

1( دست صبا در جهان نافه گشای آمده است/ بر سر هر شاخسار غالیه سای آمده است 

2( پیر من از میکده بویی شنید/ دست زد و جامه سراسر درید 

3( روی نیاورد به من یار که معیوبی و بدم/ لیک شد از خنده ی او فاش که بس بی خردم

4( چشمه ی نوش است این دهان که تو داری/ آب حیات است یا لبان که تو داری 

 تعداد هجاهای تمام ابیات یکسان است؛ به جز .................... .-   

1( روزگاری شد که سرتاپا دلی غمناک دارم/ همچو صبح از دست غم هر شب گریبان چاک دارم 

2( باغ رضوان است اینجا یا خراسان است اینجا / هیچ مشکل نیست در ره کار آسان است اینجا 

3( مطربا این پرده زن کز ره زنان فریاد و داد/ خاصه این ره زن که ما را اینچنین بر باد داد 

4( می گریزم زین دغل کاران دنیا می گریزم/ تا نیابندم دگر گم کرده جاپا می گریزم 

وزن کدام مصراع متفاوت است؟ -   

2( مرا گر ز وصل تو رنگی برآید  1( کرانی ندارد بیابان ما     

4( زباغت بجز بوی رنگی نبینم  3( چو در پاش گردد به معنی زبانم   

وزن مقابل تمام مصراع ها درست است: به جز ....................  .-   

1( زان نظر ماتیم ای شه آن نظر بر مات باد )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( 

2( هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن( 

3( مرا چه غم اگرم هست چشم خواب آلود )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن( 

4( داشتم چشم به عهدی که کند یا رو بماند )فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن(

 در کدام مصراع، »تو« هجای بلند در نظر گرفته شده است؟   - 

2( تو رستم دل و جانی و سرور مردان  1( در تو زیادت نظری کرده اند   

4( بر اثر دل ُبرو تا تو ببینی درون  3( به پیش تو چه زند جان و جان کدام ُبَود؟  
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الگوی هجایی کدام گزینه با »U --U-- U U-- --« مطابقت دارد؟-   

1( مه است این یا ملک یا آدمیزاد/ پری یا آفتاب عالم افروز

2( چه کد بنده که گردن ننهد فرمان را / چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را

3( بت خود را بشکن خوار و ذلیل / نامور شو به فتوت چو خلیل

4( دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین / به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

وزن کدام بیت »مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع« است؟-   

1( دست صبا در جهان نافه گشای آمده است/ بر سر هر شاخسار غالیه سای آمده است 

2( پیر من از میکده بویی شنید/ دست زد و جامه سراسر درید 

3( روی نیاورد به من یار که معیوبی و بدم/ لیک شد از خنده ی او فاش که بس بی خردم

4( چشمه ی نوش است این دهان که تو داری/ آب حیات است یا لبان که تو داری 

 تعداد هجاهای تمام ابیات یکسان است؛ به جز .................... .-   

1( روزگاری شد که سرتاپا دلی غمناک دارم/ همچو صبح از دست غم هر شب گریبان چاک دارم 

2( باغ رضوان است اینجا یا خراسان است اینجا / هیچ مشکل نیست در ره کار آسان است اینجا 

3( مطربا این پرده زن کز ره زنان فریاد و داد/ خاصه این ره زن که ما را اینچنین بر باد داد 

4( می گریزم زین دغل کاران دنیا می گریزم/ تا نیابندم دگر گم کرده جاپا می گریزم 

وزن کدام مصراع متفاوت است؟ -   

2( مرا گر ز وصل تو رنگی برآید  1( کرانی ندارد بیابان ما     

4( زباغت بجز بوی رنگی نبینم  3( چو در پاش گردد به معنی زبانم   

وزن مقابل تمام مصراع ها درست است: به جز ....................  .-   

1( زان نظر ماتیم ای شه آن نظر بر مات باد )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( 

2( هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن( 

3( مرا چه غم اگرم هست چشم خواب آلود )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن( 

4( داشتم چشم به عهدی که کند یا رو بماند )فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن(

 در کدام مصراع، »تو« هجای بلند در نظر گرفته شده است؟   - 

2( تو رستم دل و جانی و سرور مردان  1( در تو زیادت نظری کرده اند   

4( بر اثر دل ُبرو تا تو ببینی درون  3( به پیش تو چه زند جان و جان کدام ُبَود؟  
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 در کدام بیت اختیار حذف همزه صورت نگرفته است؟-   

1( یک دم که خمار تو از مغز شود کمتر / صد نوحه بر آرد سر هر موی همی موید 

2( ای عاشق پنهانی آن یار قرینت باد / ای طالب باالیی باالت مبارک باد 

3( هر گه ز تو بگریزم با عشق تو بستیزم/ اندر سرم از شش سو سودای تو می آید

4( اگر به آب ریاضت برآوری غسلی/ همه کدورت دل را صفا توانی کرد

همه ی ابیات از تکرار چهار بار »فعولن« تشکیل شده اند؛ به جز ...................... . -   

1( سالمی چو بوی خوش آشنایی / بدان مردم دیده ی روشنایی

2( به شاه نهانی رسیدی که نوشت / می آسمانی چشیدی که نوشت 

3( خرد در بها نقد هستی فرستد / گوهرهای رنگین چو زاید ز کانم

4( فریدون فرزانه شد سالخورد/ به باغ بهار اندر آورد گرد 

 در کدام بیت اختیا شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« به کار نرفته است؟-   

1( هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد/ داند که تلخ باشد قطع امیدواران 

2( ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد/ از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران 

3( بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران

4( دو چشم مست میگونش بُبرد آرام هشیاران / دو خواب آلوده بر بودند عقل از دست بیداران

در کدام بیت، اختیار وزنی »قلب« به کار رفته است؟-   

1( ماتا که هزار گونه جان داری / کاین هّمت چندان نکشد یک جان 

2( با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر ما / جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را 

3( هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود / توحید پر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را 

4( به خدا که پرده از روی چو آتشت برافکن / که به اّتفاق بینی دل عالمی سپندت 

 در همه گزینه ها اختیار وزنی به کار رفته است؛ به جز .................... .-   

1( حافظا اندیشه کن از نازکی خاطر یار / برو از پرواز درگهش این ناله و فریاد بیر 

2( ز بخت خفته ملولم بود که بیداری / به وقت فاتحه ی صبح یک دعا بکند 

3( سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن / ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد 

4( نهادم عقل را ره توشه از ِمی / ز شهر هستیش کردم روانه 

 وزن بیت زیر کدام است؟-   

»عالمی بس دیورای است، ار نه من / نام، حور دلفریبش کردمی« 

2( فاعالتن فعالتن فعالتن فع  لن  1( مفتعلن فاعلن مفتعلن فع   

4( فاعالتن فاعالتن فاعلن  3( فاعالتن فاعالتن فاعالتن  
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در همه ی گزینه ها اختیار زبانی به کار رفته است؛ به جز .................... . -   

2( خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت  1( افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن  

4( یکی از عقل می القد یکی طامات می بافد  3( طریق صدق بیاموز از آب صافی دل  

 وزن مصراع »بازار شوق گرم شد آن سرو قد کجاست« کدام است؟ -   

2( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن  1( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن    

4( فاعالُت مفاعیل فع لن  3( مفتعلن فاعلن مفتعلن فع   

وزن مقابل کدام گزینه نادرست است؟-   

1( ملخ کردار خون آلودم از باران اشک آری )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن( 

2( پیش که صبح بر درد شفه ی چرخ چنبری )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن( 

3( دلنواز مِن بیمار شمایید همه )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

4( صف های مرغان کن نگه در صّفه های بزم شه )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن( 

مصراع زیر با کدام بیت هم وزن است؟-   

»رخسار بحر دیدم کز حلق شرزه شیران« 

1( بر سر بماند دسِت رباب از هوای عید / افتاده زیر دیگ شکم، کاسه ی سرش 

2( ساعات بین که بر ورق روز و شب رود / کو بیست و چار سطر شد از مسطِر سخاش 

زح ملّون / وان طاق را کز او شد صحن فلک مطّیر
َ
3( آن جفت را کز او شد قوس ق

4( تشریف ضربت او ارواح وحشیان را / تعلیم شکر دادی هنگام انفصالش 

وزن کدام بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« است؟-   

1( شبی به کلبه ی احزان عاشقان آیی / دمی انیس دل سوگوار من باشی 

2( امید در کمر زرکشت چگونه ببندم / دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی 

3( ز پرده کاش برون آمدی چو پرده ی اشک / که پر دو دیده ی ما حکم او روان بودی 

4( در آرزوی خاک در یار سوختیم / یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

 تعداد هجاهای کوتاه کدام مصراع بیشتر است؟-   

2( عاشقی را روز بازار آمده ست 1( یوسف دل ها پدیدار آمده ست   

4( کآفتابش آسمان وار آمده ست 3( نیم دینارش به بازار آمده ست   

تعداد اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-   

»کار ما خود رفِت بود از دست باز از عشق تو / دهر زخمه در فزود و چرخ دستان درگرفت«

4( پنج 3( سه    2( چهار    1( دو   
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در همه ی گزینه ها اختیار زبانی به کار رفته است؛ به جز .................... . -   

2( خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت  1( افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن  

4( یکی از عقل می القد یکی طامات می بافد  3( طریق صدق بیاموز از آب صافی دل  

 وزن مصراع »بازار شوق گرم شد آن سرو قد کجاست« کدام است؟ -   

2( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن  1( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن    

4( فاعالُت مفاعیل فع لن  3( مفتعلن فاعلن مفتعلن فع   

وزن مقابل کدام گزینه نادرست است؟-   

1( ملخ کردار خون آلودم از باران اشک آری )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن( 

2( پیش که صبح بر درد شفه ی چرخ چنبری )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن( 

3( دلنواز مِن بیمار شمایید همه )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

4( صف های مرغان کن نگه در صّفه های بزم شه )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن( 

مصراع زیر با کدام بیت هم وزن است؟-   

»رخسار بحر دیدم کز حلق شرزه شیران« 

1( بر سر بماند دسِت رباب از هوای عید / افتاده زیر دیگ شکم، کاسه ی سرش 

2( ساعات بین که بر ورق روز و شب رود / کو بیست و چار سطر شد از مسطِر سخاش 

زح ملّون / وان طاق را کز او شد صحن فلک مطّیر
َ
3( آن جفت را کز او شد قوس ق

4( تشریف ضربت او ارواح وحشیان را / تعلیم شکر دادی هنگام انفصالش 

وزن کدام بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« است؟-   

1( شبی به کلبه ی احزان عاشقان آیی / دمی انیس دل سوگوار من باشی 

2( امید در کمر زرکشت چگونه ببندم / دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی 

3( ز پرده کاش برون آمدی چو پرده ی اشک / که پر دو دیده ی ما حکم او روان بودی 

4( در آرزوی خاک در یار سوختیم / یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

 تعداد هجاهای کوتاه کدام مصراع بیشتر است؟-   

2( عاشقی را روز بازار آمده ست 1( یوسف دل ها پدیدار آمده ست   

4( کآفتابش آسمان وار آمده ست 3( نیم دینارش به بازار آمده ست   

تعداد اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-   

»کار ما خود رفِت بود از دست باز از عشق تو / دهر زخمه در فزود و چرخ دستان درگرفت«

4( پنج 3( سه    2( چهار    1( دو   
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کدام بیت بر وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن است؟-   

1( سرفرازم کن شبی از وصِل خود ای نازنین / تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع

2( خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد / بگذر ز عهد سست و سخ نهای سخت خویش

3( دامن اگر برزند رای فروزان او / اختر تابان چرخ سر به گریبان برد

4( طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من / گرچه سخن همی برد قص هی من به هر طرف

 در کدام بیت اختیار وزنی »قلب« به کار رفته است؟-   

1( کیست که پیغام من به شهر شروان برد / یك سخن از من بدان مرد سخن دان برد

2( شمع سحر گهی اگر الف ِز عارض تو زد / خشم زبان دراز شد خنجر آبدار کو

3( گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید / گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم

4( در شان من به دردکشی ظّن بد مبر / کالوده گشت جامه ولی پاکدامنم

در کدام بیت هم اختیار وزنی و هم اختیار زبانی به کار رفته است؟-   

1( از دماغ من سرگشته خیال دهنت / به جفای فلك و غصهی دوران نرود

2( گر به سر منزل سلمی رسی ای باد صبا / چشم دارم که سالمی برسانی ز منش

3( مبادا جز حساب مطرب و می / اگر نقشی کشد کلك دبیرم

4( هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد / گلرخانش دیده نرگسدان کنند

وزن بیت زیر کدام است؟-   

»هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند ولی / گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو«

2( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل معولن 1( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن  

4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 3( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  

کدام مصراع بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« سروده شده است؟-   

2( من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست 1( نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل 

4( چو پیراهن شوم آسوده خاطر 3( قرار برده زمن آن دو نرگس رعنا  

هجای کوتاه کدام مصراع بیشتر است؟-   

2( برارد ز جیب فلك دست موسی 1( فلك بر در او چو چوب در او  

4( پالس افکن آخور مرکبانش 3( اگر بوی خشمش برد مغز دریا  

در کدام بیت از اختیارات شاعری استفاده نشده است؟-   

1( دانم سرآرد غصه را رنگین برآرد قصه را / این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم

2( زان پیشتر که عالِم فانی شود خراب / ما را زجاِم باده ی گلگون خراب کن

3( مدار نقطه بینش ز خال توست مرا / که قدر گوهر یك دانه جوهری داند

4( عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش / که یك کرشمه تالفی صد جفا بکند
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اختیارات شاعری به کار رفته در بیت زیر کدام است؟-   

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس / که چنان زو شد هام بی سر و سامان که مپرس

1( حذف همزه  قلب  بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

2( کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند  ابدال  حذف همزه

3( ابدال  بلند بودن هجای پایان مصراع  آوردن فعالتن ب هجای فاعالتن

4( آوردن فاعالتن ب هجای فعالتن  بلند بودن هجای پایان مصراع  حذف همزه

 قافیه در کدام بیت صحیح است؟  - 

1( هین که خروس بانگ زد وقت صبوح یافتی / شرح نمی کنم که بس عاقل را اشارتی

2( از غّصه ی نجران تو دل پر دارم / پیوسته از آن دیده به خون تر دارم 

3( کاری نداریم او پدر جز خدمت ساقی خود / ای ساقی افزون ده قدح تا وارهیم از نیک و بد

4( چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی / نی به خدا که از دغل چشم فراز می کنی 

اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-   

»بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند / که مکّدر شود آیینه ی مهر آیینم«  

2( ابدال، حذف همزه، قلب  1( فاعالتن به جای فعالتن، قلب، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند 

4( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، حذف همزه، ابدال  3( فاعالتن به جای فعالتن، حذف همزه، ابدال   

 وزن بیت زیر در کدام گزیته آمده است؟-   

»از دام زلف و دانه ی خال تو در جهان / یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن« 

2( مفتعلن َمفاعلن مفتعلن َمفاعلن  1( مفعوٌل فاعالتن مفعوٌل فاعالتن     

4( مفعوٌل مفاعیٌل مفاعیٌل فعولن  3( مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن    

بحر تمام گزینه ها در مقابل آن ها درست است. به جز: -   

2( غمزه ی ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ )رمل مثمن سالم( 1( ز خّطت صد جمال دیگر افزود )هزج مسدس محذوف(  

4( بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام )رمل مثمن محتذوف(   3( برین جان پریشان راحت آرید )هزج مسدس محذوف(  

وزن مقابل کدام مصراع درست نیست؟-   

1( چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش تر است. )مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن( 

2( خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

3( من تن به قضای عشق دادم )مفعوٌل مفاعلن فعولن( 

4( و گر تو جور کنی رای ما دگر نشود )مفاعلن فعالتن مفافعلن فعالتن(
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اختیارات شاعری به کار رفته در بیت زیر کدام است؟-   

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس / که چنان زو شد هام بی سر و سامان که مپرس

1( حذف همزه  قلب  بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

2( کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند  ابدال  حذف همزه

3( ابدال  بلند بودن هجای پایان مصراع  آوردن فعالتن ب هجای فاعالتن

4( آوردن فاعالتن ب هجای فعالتن  بلند بودن هجای پایان مصراع  حذف همزه

 قافیه در کدام بیت صحیح است؟  - 

1( هین که خروس بانگ زد وقت صبوح یافتی / شرح نمی کنم که بس عاقل را اشارتی

2( از غّصه ی نجران تو دل پر دارم / پیوسته از آن دیده به خون تر دارم 

3( کاری نداریم او پدر جز خدمت ساقی خود / ای ساقی افزون ده قدح تا وارهیم از نیک و بد

4( چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی / نی به خدا که از دغل چشم فراز می کنی 

اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-   

»بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند / که مکّدر شود آیینه ی مهر آیینم«  

2( ابدال، حذف همزه، قلب  1( فاعالتن به جای فعالتن، قلب، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند 

4( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، حذف همزه، ابدال  3( فاعالتن به جای فعالتن، حذف همزه، ابدال   

 وزن بیت زیر در کدام گزیته آمده است؟-   

»از دام زلف و دانه ی خال تو در جهان / یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن« 

2( مفتعلن َمفاعلن مفتعلن َمفاعلن  1( مفعوٌل فاعالتن مفعوٌل فاعالتن     

4( مفعوٌل مفاعیٌل مفاعیٌل فعولن  3( مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن    

بحر تمام گزینه ها در مقابل آن ها درست است. به جز: -   

2( غمزه ی ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ )رمل مثمن سالم( 1( ز خّطت صد جمال دیگر افزود )هزج مسدس محذوف(  

4( بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام )رمل مثمن محتذوف(   3( برین جان پریشان راحت آرید )هزج مسدس محذوف(  

وزن مقابل کدام مصراع درست نیست؟-   

1( چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش تر است. )مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن( 

2( خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

3( من تن به قضای عشق دادم )مفعوٌل مفاعلن فعولن( 

4( و گر تو جور کنی رای ما دگر نشود )مفاعلن فعالتن مفافعلن فعالتن(
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 مفاعیُل مفاعیُل فعولن« کدام است؟-   
ُ

وزن دوم »مفعول

2( مسَتفعلن مفاعُل مسَتفعلن َفعل 1( مستفعُل فاعالت مستفعْل  

4( مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف 3( مسَتفعلن مفاعلن مسَتفعلن مفاعلن 

 کدام مصراع بر وزن»مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« است؟-   

2( حسن تو دایم بدین قرار نماند 1( تا دل من برد های قصد جفا کرده ای 

4( فغان از این غراب بین و وای او 3( از در صلح آمد های یا خالف  

وزن بیت زیر کدام است؟-   

آب حیات میچکد از لب جانفزای تو / راحت روح می دهد خنده دلگشای تو

2( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن 1( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 3( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  

کدام بیت بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است؟-   

1( گَرم به لطف بخوانی ورم به قهر برانی / تو قهرمانی و قادر بکن هر آنچه توانی

2( نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم / برفت در همه عالم به بیدلی خبرم

3( بر خوان تو این شکر که می بینم/ بی فایده ای مگس که می رانی

4( جمالت عشق می افزاید امروز / رخت غارت کنان می آید امروز

پایه های آوایی کدام بیت ناهمسان است؟-   

1( چه بد کرده بودم که ناگه ازینسان / به دست تو شوخ ستمگر فتادم؟

2( تا ز شاه این پنج بیت الحق شنیدم / طبع من مستغنی از در ثمین شد

3( تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو / ببرد قیمت سرو بلند باال را

4( لبت از تنگ شکر شور برآورد / حلقه لعل تو درج گهر آمد

قاعده ی قافیه ی کدام بیت با دیگر ابیات، متفاوت است؟-   

1( هر کس که نهد پای بر آن خاک سِر کو/ذکرش همه این است که گم گشته دلم کو

2( شب ها به بزم مّدعی ای بی مرّوت جا مکن//آرام جان او مشو، آزار جان ما مکن

3( ز صحن این چمن آن سروقامت را تمّنا کن/به زیر سایه اش بنشین، قیامت را تماشا کن

4( اگر بر تِن خویش ساالر و میرم/مالمت همی چون کنی خیر خیرم

نشانه های هجایی و ارکان بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-   

»در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین / در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست«

_ U /_ U _U/U _ _ U /_ U _ _ )2   _ _ U /U _ _ U /U  _ _ U /U _ _)1

_ _ _ U /U _ _ U / _ _ U / U _ _)4   _ U _ _ /U U _ _/U U _ _/  U U_)3
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وزن بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟-   

iحاجت موری به علم غیب بداند / در بن چاهی به زیر صخر

2( فاعالتن فاعالتن فاعالتن 1( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 3( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع  

عالمت هجایی کدام بیت معادل »  U U -U - U -- U U - U -U - « است؟-   

1( دو هفته رفت که ننواختی به نیم نگاهم / هنوز وقت نیامد که بگذری ز گناهم؟

2( با شاهد شوخ و شنگ و با بربط و نی / کنجی و فراغتی و یک شیشۀ می

3( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی/ نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

4( نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم / برفت در همه عالم به بی دلی خبرم

 همه ابیات از پایه های آوایی ناهمسان تشکیل شده اند؛ به جز:-   

1( سریر فقر ترا سرکشد به تاج رضا / تو سر به جیب هوس درکشیده ای به خطا

2( بت پرستان صورتش را سجده می آرند و شاید / گر کند خواجو به معنی آن جماعت را امامی

3( نرسد دست من به چرخ بلند / ور نه بگشادمیش بند از بند

4( آسوده خاطرم که تو در خاطر منی / گر تاج می فرستی و گر تیغ می زنی

 فاعالت مفاعیُل فاعلن « است؟-   
ُ

وزن کدام بیت مفعول

1( گفتم که به رویت چه کنم؟ گفت نظر / گفتم که ز کویت چه کنم؟ گفت گذر

2( سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند / همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

3( گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی / صد گونه جادوی بکنم تا بیارمت

4( مژده بده مژده بده یار پسندید مرا / سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا

وزن تمام گزینه ها را می توان به یک صورت دیگر نیز خواند؛ به جز:-   

2( مفعوُل مفاعُلن مفاعیُلن 1( مستفعُلن مفاعُل مستفعُلن َفعل  

4( مستفعُل مستفعُل مستفعُل مسَتف 3( مفاعُلن فعالُتن مفاعُلن َفع  

کدام بیت بر وزن »مفتعلن مفتعلن فاعلن« است؟-   

1( نذر کند یار که امشب تو را / خواب نباشد ز طمع برتر آ

2( آب چو خاکی بده باد در آتش شده / عشق به هم برزده خیمه این چار را 

3( دور بادا عاقالن از عاشقان / دور بادا بوی گلخن از صبا 

4( خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی / مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتال 
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وزن بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟-   

iحاجت موری به علم غیب بداند / در بن چاهی به زیر صخر

2( فاعالتن فاعالتن فاعالتن 1( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 3( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع  

عالمت هجایی کدام بیت معادل »  U U -U - U -- U U - U -U - « است؟-   

1( دو هفته رفت که ننواختی به نیم نگاهم / هنوز وقت نیامد که بگذری ز گناهم؟

2( با شاهد شوخ و شنگ و با بربط و نی / کنجی و فراغتی و یک شیشۀ می

3( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی/ نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

4( نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم / برفت در همه عالم به بی دلی خبرم

 همه ابیات از پایه های آوایی ناهمسان تشکیل شده اند؛ به جز:-   

1( سریر فقر ترا سرکشد به تاج رضا / تو سر به جیب هوس درکشیده ای به خطا

2( بت پرستان صورتش را سجده می آرند و شاید / گر کند خواجو به معنی آن جماعت را امامی

3( نرسد دست من به چرخ بلند / ور نه بگشادمیش بند از بند

4( آسوده خاطرم که تو در خاطر منی / گر تاج می فرستی و گر تیغ می زنی

 فاعالت مفاعیُل فاعلن « است؟-   
ُ

وزن کدام بیت مفعول

1( گفتم که به رویت چه کنم؟ گفت نظر / گفتم که ز کویت چه کنم؟ گفت گذر

2( سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند / همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

3( گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی / صد گونه جادوی بکنم تا بیارمت

4( مژده بده مژده بده یار پسندید مرا / سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا

وزن تمام گزینه ها را می توان به یک صورت دیگر نیز خواند؛ به جز:-   

2( مفعوُل مفاعُلن مفاعیُلن 1( مستفعُلن مفاعُل مستفعُلن َفعل  

4( مستفعُل مستفعُل مستفعُل مسَتف 3( مفاعُلن فعالُتن مفاعُلن َفع  

کدام بیت بر وزن »مفتعلن مفتعلن فاعلن« است؟-   

1( نذر کند یار که امشب تو را / خواب نباشد ز طمع برتر آ

2( آب چو خاکی بده باد در آتش شده / عشق به هم برزده خیمه این چار را 

3( دور بادا عاقالن از عاشقان / دور بادا بوی گلخن از صبا 

4( خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی / مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتال 
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ارکان هجایی بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟-   

»از طرفی روح امین آمده پنهان / پیش دویدم که ببین کار و کیاها« 

-/-U-/--U-/--U-- )2                         -UU-/-U-/-UU-/-U- )1

--U--/-U--/-U- )4                           -/-UU-/-UU-/-UU- )3

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-   

»صد نکته در اندازه صد دام و دغل سازد / صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را« 

1( مفعوٌل مفاعلن مفاعیٌل فعولن                           2( مفعوٌل فاعالٌت مفعوٌل فاعالٌت

3( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن                            4( مفعوٌل مفاعیلن مفعوٌل مفاعیلن

 وزن مقابل کدام بیت نادرست است؟-   

1( عاشق مهجور نگر عالم پر شور نگر / تشنه مخمور نگر ای شه خّمار بیا )تکرار چهار مفتعلن( 

2( گل اگر رفت گو به شادی رو / باده ناب چون گالب بیار )تکرار چهار فعالتن( 

3( چه کند بنده صورت کمر عشق خدا را / چه کند عورت کی مسکین سپر و گرز سنان را )تکرار چهار فعالتن( 

4( ای خمشی مغز منی پرده آن نغز منی / کمتر فضل خمشی کش نبَود خوف و رجا )تکرار چهار مفتعلن(

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ -   

»چند از نعیم سبعه الوان چو کافران / کار حجیم سبعه ز امعا برآورم« 

2( مفعوٌل مفاعیلن مفعوٌل مفاعیلن  1( مفعوٌل مفاعیٌل مفاعیٌل فعولن   

4( مستفعلن مفاعلن مستفعلن مفاعلن  3( مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن  

کدام بیت بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است؟-   

1( گویند رمز عشق مگویید و مشنوید / مشکل حکایتی ست که تقریر می کنند 

2( به صفای دل رندان صبوحی زدگان / بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند 

3( به ِمی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید / که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

4( نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو / که مستحق کرامت، گناهکارانند 

 در کدام بیت اختیار وزنی »قلب« به کار رفته است؟-   

1( خاقانی ار ز خدمت مهد تو دور ماند / عمرش به خرده در سر تشویر آن شده [تشویر - اضطراب، شرمندگی، اشاره]

2( ای حرم تو از کرم بیت حرام خسروان / چون سخن من از ُنکت سحر حالل خاطری 

3( بر دل خاقانی اگر داغ جفا نهی چه شد؟ / او ز سگان کیست خود تا بردت به داوری؟

4( فاقه پروردان چو پاکان حواری روزه دار / کعبه همچو خوان عیسی عید ایشان آمده 
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وزن کدام بیت در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟-   

1( خادمانش بر دو طفالنند اتابک، و آن دو را / گاهواره بابل و مولد خراسان آمده )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( 

2( گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک؟ / ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان )مفعوٌل مفاعیلن مفعوٌل مفاعیلن( 

3( گنبد نیلوفری گنبده گل شود / پیش ستانت کز اوست قصر ممالک متین )مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن(

4( این بحر بصیرت بین بی شربت از او مگذر / کز شّط چنین بحری لب تشنه شدن نتوان )مفعوٌل مفاعیلن مفعوٌل مفاعیلن( 

 قاعده قافیه در کدام بیت متفاوت است؟-   

1( طفیل هستی عشق اند آدمی و پری / ارادتی بنما تا سعادتی ببری 

2( هزار جهد بکردم که یار من باشی / مراد بخش دِل بی قرار من باشی 

3( فتاده بر سر من فکرهای دور و دراز / بر آن سرم که کنم سوی آسمان پرواز 

4( ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی / من نگویم چه کن از اهل دلی خود تو بگوی 

 نوع قاعده ی قافیه در چند بیت به درستی مشخص شده است؟-   

الف( برگیر شراب طرب انگیز و بیا / پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا )قاعده  ( 

ب( من با کمر تو در میان کردم دست / پنداشتمش که در میان چیزی هست )قاعده  ( 

ج( تو بدری و خورشید تو را بنده شده ست / تا بنده ی تو شده ست تابنده شده ست )قاعده  ( 

د( هر روز دلم به زیر باری دگر است / در دیده ی من ز هجر خاری دگر است )قاعده  ( 

ه( قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای / ما را نگذارد که در آییم ز پای )قاعده  ( 

4( چهار  3( سه   2( دو   1( یک   

کدام بیت »ذوقافیتین« است؟-   

1( چشم بر خورشید تابان نیست ویران مرا / کرم شب تابی برافروزد شبستان مرا 

2( ای میان بحر کرده با نهنگان آشنا / بر کران کوه بوده با پلنگان آشنا 

3( شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افراسیاب

4( الغرض صاحب دل روشن روان / آن گل پژمرده چید و شد روان 

 قاعده قافیه در همه ی گزینه ها به جز گزینه ................ »مصوت + صامت + حروف الحاقی« است؟-   

1( گر همچو من افتاده ی این دام شوی / ای بس که خراب باده و جام شوی 

2( ای باد حدیث من نهانش می گو / سّر دل من به صد زبانش می گو 

3( صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است / وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است 

4( ای تیر غمت را دل عّشاق نشانه / جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه
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وزن کدام بیت در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟-   

1( خادمانش بر دو طفالنند اتابک، و آن دو را / گاهواره بابل و مولد خراسان آمده )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( 

2( گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک؟ / ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان )مفعوٌل مفاعیلن مفعوٌل مفاعیلن( 

3( گنبد نیلوفری گنبده گل شود / پیش ستانت کز اوست قصر ممالک متین )مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن(

4( این بحر بصیرت بین بی شربت از او مگذر / کز شّط چنین بحری لب تشنه شدن نتوان )مفعوٌل مفاعیلن مفعوٌل مفاعیلن( 

 قاعده قافیه در کدام بیت متفاوت است؟-   

1( طفیل هستی عشق اند آدمی و پری / ارادتی بنما تا سعادتی ببری 

2( هزار جهد بکردم که یار من باشی / مراد بخش دِل بی قرار من باشی 

3( فتاده بر سر من فکرهای دور و دراز / بر آن سرم که کنم سوی آسمان پرواز 

4( ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی / من نگویم چه کن از اهل دلی خود تو بگوی 

 نوع قاعده ی قافیه در چند بیت به درستی مشخص شده است؟-   

الف( برگیر شراب طرب انگیز و بیا / پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا )قاعده  ( 

ب( من با کمر تو در میان کردم دست / پنداشتمش که در میان چیزی هست )قاعده  ( 

ج( تو بدری و خورشید تو را بنده شده ست / تا بنده ی تو شده ست تابنده شده ست )قاعده  ( 

د( هر روز دلم به زیر باری دگر است / در دیده ی من ز هجر خاری دگر است )قاعده  ( 

ه( قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای / ما را نگذارد که در آییم ز پای )قاعده  ( 

4( چهار  3( سه   2( دو   1( یک   

کدام بیت »ذوقافیتین« است؟-   

1( چشم بر خورشید تابان نیست ویران مرا / کرم شب تابی برافروزد شبستان مرا 

2( ای میان بحر کرده با نهنگان آشنا / بر کران کوه بوده با پلنگان آشنا 

3( شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افراسیاب

4( الغرض صاحب دل روشن روان / آن گل پژمرده چید و شد روان 

 قاعده قافیه در همه ی گزینه ها به جز گزینه ................ »مصوت + صامت + حروف الحاقی« است؟-   

1( گر همچو من افتاده ی این دام شوی / ای بس که خراب باده و جام شوی 

2( ای باد حدیث من نهانش می گو / سّر دل من به صد زبانش می گو 

3( صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است / وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است 

4( ای تیر غمت را دل عّشاق نشانه / جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه
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تقطیع هجایی درست مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-   

»به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم / که نیم کشته به خون چندبار برگردد«

 UU/ −U −U/ − U−U/ − − U U− )2    UU/ −U −U/ − −UU/ −U −U− − )1

 UU/ −U −U/ − −UU/ −U −U− )4    U U/ −U −U/ − − U U − − / − − )3

 در تقطیع هجایی کدام گزینه »حذف همزه« دیده نمی شود؟-   

1( نور خورشیدم، ز امداد خسیسان فارغم / نیستم آتش که هر خاری کند رعنا مرا

2( بلبالن چون سخن از شاخ صنوبر گویند / ما حدیث قد آن سرو سرافراز کنیم

3( آن جا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان / شد گرگ و روبه را مکان شد گرگ و کرکس را وطن

4( تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من / هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود

نشانه های هجایی زیر مربوط به کدام بیت است؟-   

»-UU--UU--UU --UU «

 1( سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ / که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد

2( زمانه پندی آزاده وار داد مرا / زمانه را چو نکو بنگری همه پند است

3( مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست / که به پیمانه کشی شهره شدم روز َالست

4( اگر نه سجده برد پیش چشم جادویش / چرا چو قامت من ابرویش دوتاست؟ بگو

کدام بیت از تکرار دو رکن »مستفعلن« و »فعولن« ساخته شده است؟-   

1( همچو گل بر چمن از باد میفشان دامن / زانکه در پای تو دارم سر جان افشانی

2( جمالت معجز حسن است لیکن / حدیث غمزه ات سحر مبین است

3( کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز / باشد که بازبینم دیدار آشنا را

4( افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع / شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

قافیه در کدام بیت درست است؟-   

1( هر لقب کو داد آن مبدل شده / آنکه جستش خواند او کاهل شده

2( صوفی آن صورت مپندار از عزیز / همچو طفالن تا کی از جوز و مویز

3( ای ز غیرت بر سبو سنگی زده / وان سبو ز اشکست کامل تر شده

4( کو ه ها و بحرها و دشت ها / بوستان ها و باغ ها و کشت ها

وزن کدام بیت »دوری« است؟-   

1( اگر باور نمی داری رو از صورت گر چین پرس / که مانی نسخه می خواهد ز نوک کلک مشکینم 

2( آبی به روزنامه اعمال ما فشان / باشد توان سترد حروف گناه ازو 

3( دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش / یا رب نوشته بد از یار ما بگردان

4( مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر / عاقبت دانه خال تو فکندش در دام 
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مصراع »صید از کمند اگر بجهد بوالعجب بود« با همه گزینه ها هم وزن است، به جز .......................... -   

2( جان بر لبست و حسرت در دل که از لبانش  1( دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست  

4( در مشک و عود و عنبر و امثال طّیبات  3( از خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز  

وزن کدام گزینه در مقابل آن نادرست است؟-   

1( هر آن که با تو دمی یافتست در همه عمر )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن( 

2( آه اگر دست دل من به تمّنا نرسد )فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن( 

3( خنک آنروز که در پای تو جان اندازم )فعالتن فعالتن فعالتن فع لن(

4( در سرو و َمه چه گویی ای مجمع نکویی )مفعوٌل فاعالتن مفعوٌل فاعالتن( 

در کدام گزینه »واو عطف« بلند تلفظ می شود؟-   

1( معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر / کبر رها نمی کند کز پس و پیش بنگری 

2( حکایت من و مجنون به یکدیگر ماند / نیافتیم و بمردیم در طلبکاری 

3( سعدیا گفتار شیرین پیش آن کام و دهان / در به دریا می فرستی زر به معدن می بری 

4( جز عهد و وفای تو که محلول نگردد / هر عهد که بستم هوسی بود و هوایی

وزن بیت زیر کدام است؟-   

آن دوست که من دارم وان یار که من دانم // شیرین دهنی دارد ددور از لب و دندانم

2( مفعوُل مفاعیُل مفعوُل مفاعیٌل 1( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن  

4( مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن 3( مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن  

کدام بیت بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است؟-   

1( َگَرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت / کجا روم که نمیرم بر آستان عبادت

2( تویی که خوب تری ز آفتاب و شکر خدا / که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل

3( چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل / یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف

4( ببرد از من قرار و طاقت و هوش / بت سنگین دل سیمین بناگوش

وزن شعر زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

»در شب تیره چو گوری که کند شیطانی / وندر آن دام دل افسایش را / دهد آهسته صفا« 

1( فاعالتن فاعالتن فعالتن / فعالتن فعالتن فعلن / فعالتن فعلن

2( فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن / فاعالتن فعالتن فع لن / فعالتن فع لن 

3( مفاعیلن مفاعلن مفاعیلن / مفاعیلن فعولن / مفاعلن فعل

4( فاعالتن فعالتن فع لن / فعالتن فعالتن فع لن / فاعالتن فعلن 
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مصراع »صید از کمند اگر بجهد بوالعجب بود« با همه گزینه ها هم وزن است، به جز .......................... -   

2( جان بر لبست و حسرت در دل که از لبانش  1( دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست  

4( در مشک و عود و عنبر و امثال طّیبات  3( از خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز  

وزن کدام گزینه در مقابل آن نادرست است؟-   

1( هر آن که با تو دمی یافتست در همه عمر )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن( 

2( آه اگر دست دل من به تمّنا نرسد )فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن( 

3( خنک آنروز که در پای تو جان اندازم )فعالتن فعالتن فعالتن فع لن(

4( در سرو و َمه چه گویی ای مجمع نکویی )مفعوٌل فاعالتن مفعوٌل فاعالتن( 

در کدام گزینه »واو عطف« بلند تلفظ می شود؟-   

1( معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر / کبر رها نمی کند کز پس و پیش بنگری 

2( حکایت من و مجنون به یکدیگر ماند / نیافتیم و بمردیم در طلبکاری 

3( سعدیا گفتار شیرین پیش آن کام و دهان / در به دریا می فرستی زر به معدن می بری 

4( جز عهد و وفای تو که محلول نگردد / هر عهد که بستم هوسی بود و هوایی

وزن بیت زیر کدام است؟-   

آن دوست که من دارم وان یار که من دانم // شیرین دهنی دارد ددور از لب و دندانم

2( مفعوُل مفاعیُل مفعوُل مفاعیٌل 1( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن  

4( مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن 3( مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن  

کدام بیت بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است؟-   

1( َگَرم جواز نباشد به پیشگاه قبولت / کجا روم که نمیرم بر آستان عبادت

2( تویی که خوب تری ز آفتاب و شکر خدا / که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل

3( چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل / یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف

4( ببرد از من قرار و طاقت و هوش / بت سنگین دل سیمین بناگوش

وزن شعر زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -   

»در شب تیره چو گوری که کند شیطانی / وندر آن دام دل افسایش را / دهد آهسته صفا« 

1( فاعالتن فاعالتن فعالتن / فعالتن فعالتن فعلن / فعالتن فعلن

2( فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن / فاعالتن فعالتن فع لن / فعالتن فع لن 

3( مفاعیلن مفاعلن مفاعیلن / مفاعیلن فعولن / مفاعلن فعل

4( فاعالتن فعالتن فع لن / فعالتن فعالتن فع لن / فاعالتن فعلن 
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وزن تمام ابیات در مقابل آن ها درست ذکر شده است؛ به جز:-   

1( گواهی امین است بر درد من / سرشک روان بر رخ زرد من )رجز مسدس( 

2( گر دلی داری به دلبندی بده / ضایع آن کشور که سلطانیش نیست )رمل مسدس( 

3( هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد / چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را )رجز مثمن(

4( یک حکایت سرگذشتم پیش آن جان بازگویی اگرچه از درد فراقم هست بسیاری شکایت )رمل مثمن( 

در کدام بیت اختیار وزنی »قلب« به کار رفته است؟-   

1( آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم / سیر نمی شود نظر بس که لطیف منظری 

2( هر که تو را نیک خواه، نیکوی او را دلیل / هر که تو را بدسگال، ندامت او را ندیم 

3( داو کمالت تمام با قمران در قمار / حصن بقایت فزون از هرمان در هرم 

4( هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب / عهد فراموش کند مدعی بی وفاست

وزن کدام بیت »همسان« است؟ -   

1( گفتم نهایتی بَود این درد عشق را / هر بامداد می کند از نو بدایتی 

2( تویی برابر من یا خیال در نظرم / که من به طالع خود هرگز این گمان نبرم 

3( آسایش تن غافلم از یاد خدا کرد / همواری این راه مرا سر به هوا کرد 

4( خوش بود یارّی و یاری در کنار سبزه زاری / مهربان روی برهم وز حسودان برکناری 

ابیات تمام گزینه ها همسان دولختی است؛ به جز .................................-   

1( ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را / اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را 

2( حریف عهِد موّدت شکست و من نشکستم / خلیل بیخ ارادت برید و من نبریدم 

3( گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز / فرمان َبَرمت جانا بنشینم و برخیزم 

4( هر تیر که در کیشست گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم از جمله قربان 

 مصراع »شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان« با کدام گزینه هم وزن است؟ -    

2( خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم  1( گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب   

4( یار مه روی مرا نیز به من بازرسان  3( آری به اتفاق جهان می توان گرفت   

عالمت هجایی »-- UU--UU--UU --« متناسب با کدام بیت است؟ -    

1( سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت / آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت 

2( راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد / شعری بخوان که با او رطل گران توان زد 

3( کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد / یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد 

4( خوابم بشد از دیده در این فکر جگر سوز / کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت 
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عالمت هجایی مقابل کدام مصراع نادرست است؟ -    

   )-UU--UU--UU--U-( وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود )1

)-U-U--UU-U-U--( استاد کیمیا را بسیار سیم باید )2

   )-UU-U-U- -UU-U-U ( گناه کردن پنهان به از عبادت فاش )3

 )-U-U--UU-U-U--( ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش )4

 وزن کدام گزینه در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟ -    

1( عمری گذشت و راه نبردم به کوی دوست / مجلس تمام گشت و ندیدیم روی دوست )مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن( 

2( امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست / دلم آرام نگیرد که دالرام نیست )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( 

3( بلبل به شاخ سرو در آواز دل فریب ابر دل نوید سر و قد گلعذار داد )مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن( 

4( جان من در راه آن دلبر خدا گشت و نگشت / جان خوبان برخی خاک دالرا هست و نیست )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( 

وزن همه ابیات در مقابل آن درست است؛ به جز:-    

1( بذل تو کردم تن و هوش و روان / وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر: )مفتعلن مفتعلن فاعلن(

2( من نیز به خدمتت کمربندم / باشد که غالم خویشتن خوانی: )مفعول مفاعلن مفاعیلن(

3( من بیچاره گردن به کمند / چه کنم گر به رکابش نروم:  )فعالٌت فاعالتن فعالٌت فاعالتن(

4( ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند / سلسلۀ پای جمع زلف پریشان اوست: )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»دیگر از آن جانبم نماز نباشد / گر تو اشارت کنی که قبله چنینست«

2( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 1( مفتعلن فاعالٌت مفتعلن فع  

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن  

وزن کدام بیت »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است؟-    

1( زهدت به چه کار آید گر رانده درگاهی؟ / کفرت چه زیان دارد گر نیک سرانجامی؟

2( چون دل ز هوای دوست نتوان پرداخت / درمانش تحملست و سر پیش انداخت

3( آب از نسیم باد زره روی گشته گیر / مفتول زلف یار زره موی خوشتر است

4( گر نشد اشتیاق او غالب صبر و عقل من / این به چه زیر دست گشت آن به چه پایمال شد

در کدام بیت هر دو اختیار »حذف همزه و بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« مشاهده می شود؟-    

1( ای موافق صورت و معنی که در چشم من است / از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را

2( کس به چشمم در نمی آید که گویم مثل اوست / خود به چشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست

3( مرد گستاخی ِنَیم تا جان در آغوشت کشم / بوسه بر پایت دهم چون دست باالییم نیست

4( آن که نقشی دیگرش جایی مصّور می شود / نقش او در چشم ما هر روز خوش تر می شود
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عالمت هجایی مقابل کدام مصراع نادرست است؟ -    

   )-UU--UU--UU--U-( وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود )1

)-U-U--UU-U-U--( استاد کیمیا را بسیار سیم باید )2

   )-UU-U-U- -UU-U-U ( گناه کردن پنهان به از عبادت فاش )3

 )-U-U--UU-U-U--( ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش )4

 وزن کدام گزینه در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟ -    

1( عمری گذشت و راه نبردم به کوی دوست / مجلس تمام گشت و ندیدیم روی دوست )مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن( 

2( امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست / دلم آرام نگیرد که دالرام نیست )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( 

3( بلبل به شاخ سرو در آواز دل فریب ابر دل نوید سر و قد گلعذار داد )مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن( 

4( جان من در راه آن دلبر خدا گشت و نگشت / جان خوبان برخی خاک دالرا هست و نیست )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( 

وزن همه ابیات در مقابل آن درست است؛ به جز:-    

1( بذل تو کردم تن و هوش و روان / وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر: )مفتعلن مفتعلن فاعلن(

2( من نیز به خدمتت کمربندم / باشد که غالم خویشتن خوانی: )مفعول مفاعلن مفاعیلن(

3( من بیچاره گردن به کمند / چه کنم گر به رکابش نروم:  )فعالٌت فاعالتن فعالٌت فاعالتن(

4( ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند / سلسلۀ پای جمع زلف پریشان اوست: )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»دیگر از آن جانبم نماز نباشد / گر تو اشارت کنی که قبله چنینست«

2( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 1( مفتعلن فاعالٌت مفتعلن فع  

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن  

وزن کدام بیت »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است؟-    

1( زهدت به چه کار آید گر رانده درگاهی؟ / کفرت چه زیان دارد گر نیک سرانجامی؟

2( چون دل ز هوای دوست نتوان پرداخت / درمانش تحملست و سر پیش انداخت

3( آب از نسیم باد زره روی گشته گیر / مفتول زلف یار زره موی خوشتر است

4( گر نشد اشتیاق او غالب صبر و عقل من / این به چه زیر دست گشت آن به چه پایمال شد

در کدام بیت هر دو اختیار »حذف همزه و بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« مشاهده می شود؟-    

1( ای موافق صورت و معنی که در چشم من است / از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را

2( کس به چشمم در نمی آید که گویم مثل اوست / خود به چشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست

3( مرد گستاخی ِنَیم تا جان در آغوشت کشم / بوسه بر پایت دهم چون دست باالییم نیست

4( آن که نقشی دیگرش جایی مصّور می شود / نقش او در چشم ما هر روز خوش تر می شود
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 قافیه کدام بیت طبق قاعده » « سروده شده است؟ -    

1( نگفتم روزه بس یاری نپاید / ریاضت بگذرد سختی سرآید 

2( بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید / روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید 

3( به حسن دلبر من هیچ در نمی باید / جز این دقیقه که با دوستان نمی پاید 

4( آن نه عشق است که از دل به دهان می آید / وان نه عاشق که ز معشوق به جان می آید 

 کدام بیت »ذوقافیتین« است؟ -    

1( خفتن عاشق یکی است بر سر دیبا و خار / چون نتواند کشید دست در آغوش یار 

2( یار آن بود که صبر کند بر جفای یار / ترک رضای خویش کند در رضای یار 

3( هرکه را باغچه ای هست به بستان نرود / هر که مجموع نشسته است پریشان نرود 

4( هرشب اندیشه دیگر کنم و رای ِدگر / که من از دست تو فردا بروم جای ِدگر 

قاعده قافیه در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ -    

1( توکز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی 

2( یارب شب دوشین چه مبارک سحری بود / کو را به سر کشته ی هجران گذری بود 

3( در من این عیب قدیم است و به در می نرود / که مرا بی می و معشوق به سر می نرود 

4( عیبی نباشد از تو که برما جفا رود / مجنون از آستانه ی لیلی کجا رود 

با توجه به ابیات زیر کدام گزینه نادرست است؟ -    

الف( خلوتم چراغان کن، ای چراغ روحانی / ای ز چشمه ی نوشت، چشم دل چراغانی 

ب( طرفه می دارند یاران صبر من بر داغ و درد / داغ و دردی کز تو باشد خوش تر است از باغ و ورد 

ج( گلزار و باغ عالمی چشم و چراغ عالمی / هم درد و داغ عالمی، چون پا نهی اندر جفا 

د( گالب است گویی به جویش روان / همی شاد گردد ز بویش روان 

2( بیت »ب« ذوقافیتین است.  1( قافیه در بیت »الف« نادرست است.   

4( در بیت »د« واژه روان در پایان هر دو مصراع واژگان ردیف هستند. 3( در بیت »ج« قافیه درونی دیده می شود.   

 قافیه در کدام بیت طبق تلفظ زبان فارسی معیار نادرست است؟-    

1( زدلت چه داد خواهم که نه داور منی / ز غمت چه شاد باشم که نه غمخور منی

2( دلم که مرغ تو آمد به دام باز گرفتی / نه خاک تو شدم از من چه گام باز گرفتی

3( خود لطف بود چندان ای جان که تو داری / دارند بتان لطف نه چندان که تو دار

4( به رخت چه چشم دارم که نظر دریغ داری / به رهت چه گوش دارم که خبر دریغ داری
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وزن بیت زیر کدام است؟ -    

»گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل / با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها« 

2( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع  1( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن     

4( مستفعلن فع مستفعلن فع  3( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن     

 وزن کدام بیت مطابق با عالمت هجایی »-- U-U-UU -- « است؟ -    

2( بار دگر گر به سر کوی دوست / بگذری ای پیک نسیم صبا  1( چو ما با ضعف خود در بند آنیم / که بگذاریم خدمت تا توانیم  

4( ما به تو یکباره مقّید شدیم / مرغ به دام آمد و ماهی به شست  3( صیاد بدین طمع که خیزد / خون از تن آهوان بریزد   

کدام بیت با بیت زیر هم وزن است؟-    

» بار بیفکند شتر چون برسد به منزلی / بار دل است همچنان ور به هزار منزلم« 

1( گر برود جان ما در طلب وصل دوست / حیف نباشد که دوست، دوست تر از جان ماست 

2( آن کس که مرا به باغ می خواند/ بی روی تو می برد به زندانم 

3( شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان / تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت 

4( هرگزم این گمان نبود با تو که دوستی کنم/ باورم این نمی شود با تو نشسته کاین منم 

 در کدام بیت اختیار شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« مشاهده می شود؟ -    

1( قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد / سست عهدی که تحّمل نکند بار جفا را 

2( باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن / تا بدانی که چه بودست گرفتار بال را 

3( گر سرم می رود از عهد تو سر باز نپیچم/ تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را 

4( پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را / الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را  

در همه ابیات اختیار شاعری »حذف همزه« صورت گرفته است؛ به جز: -    

1( تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش / بیان کند که چه بودست ناشکیبا را 

2( همه سالمت نفس آرزو کند مردم / خالف من که به جان می خرم بالیی را 

3( چنین جوان که تویی برقعی فرو آویز / و گرنه دل برود پیر پای بر جا را 

4( برادران و بزرگان نصیحتم مکنید / که اختیار من از دست رفت و تیر از شست 

وزن کالم بیت »همسان دولختی« است؟ -    

1( از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد / تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست 

2( خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی / سپر انداخت عقل از دست ناوک های خونریزت 

3( ای گلبن خرامان با دوستان نگه کن / تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت 

4( ای مرهم ریش و مونس جانم / چندین به مفارقت مرنجانم 
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وزن بیت زیر کدام است؟ -    

»گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل / با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها« 

2( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع  1( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن     

4( مستفعلن فع مستفعلن فع  3( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن     

 وزن کدام بیت مطابق با عالمت هجایی »-- U-U-UU -- « است؟ -    

2( بار دگر گر به سر کوی دوست / بگذری ای پیک نسیم صبا  1( چو ما با ضعف خود در بند آنیم / که بگذاریم خدمت تا توانیم  

4( ما به تو یکباره مقّید شدیم / مرغ به دام آمد و ماهی به شست  3( صیاد بدین طمع که خیزد / خون از تن آهوان بریزد   

کدام بیت با بیت زیر هم وزن است؟-    

» بار بیفکند شتر چون برسد به منزلی / بار دل است همچنان ور به هزار منزلم« 

1( گر برود جان ما در طلب وصل دوست / حیف نباشد که دوست، دوست تر از جان ماست 

2( آن کس که مرا به باغ می خواند/ بی روی تو می برد به زندانم 

3( شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان / تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت 

4( هرگزم این گمان نبود با تو که دوستی کنم/ باورم این نمی شود با تو نشسته کاین منم 

 در کدام بیت اختیار شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« مشاهده می شود؟ -    

1( قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد / سست عهدی که تحّمل نکند بار جفا را 

2( باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن / تا بدانی که چه بودست گرفتار بال را 

3( گر سرم می رود از عهد تو سر باز نپیچم/ تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را 

4( پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را / الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را  

در همه ابیات اختیار شاعری »حذف همزه« صورت گرفته است؛ به جز: -    

1( تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش / بیان کند که چه بودست ناشکیبا را 

2( همه سالمت نفس آرزو کند مردم / خالف من که به جان می خرم بالیی را 

3( چنین جوان که تویی برقعی فرو آویز / و گرنه دل برود پیر پای بر جا را 

4( برادران و بزرگان نصیحتم مکنید / که اختیار من از دست رفت و تیر از شست 

وزن کالم بیت »همسان دولختی« است؟ -    

1( از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد / تا صنع خدا می نگرند از چپ و از راست 

2( خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی / سپر انداخت عقل از دست ناوک های خونریزت 

3( ای گلبن خرامان با دوستان نگه کن / تا بگذرد نسیمی بر ما ز بوستانت 

4( ای مرهم ریش و مونس جانم / چندین به مفارقت مرنجانم 
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در همه گزینه ها از اختیارات زبانی استفاده شده است؛ به جز ........................ -    

2( دگر به روی کسم دیده بر نمی باشد  1( در سرای نشاید بر آشنایان بست   

4( ساز سماع زهره در آغوش طبع نیست  3( بر آب دیده سعدی گرت گذار افتد   

در کدام بیت اختیار وزنی »ابدال« و »بلند بودن هجای پایان مصراع« مشاهده می شود؟-    

1( آمد دوش مه که تا سجده َبَرد به پیش تو / غیرت عاشقان تو نعره زنان که رو میا

2( اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب / هزار مؤمن مخلص درافکنی به عقاب

3( نظر با نیکوان رسمی است معهود / نه این بدعت من آوردم به عالم

4( بدار یک نفس ای قائد این زمام جمال / که دیده سیر نمیگردد از نظر به جمال

 کدام اختیار شاعری در بیت زیر وجود ندارد؟   - 

»هر که با شاهد گلروی به خلوت بنشست / نتواند ز سر راه مالمت برخاست«

4( قلب 3( بلند بودن پایان مصراع   2( فاعالتن به جای فعالتن   1( ابدال  

در کدام بیت اختیار شاعری »قلب« به کار رفته است؟-    

1( ز خاقانی این منطق الّطیر بشنو / که چون او معانی سرایی نیابی

 2( بر دل خاقانی اگر داغ جفا نهی چه شد؟ / او ز سگان کیست خود تا بردت به داوری؟

3( خاقانی از آنگه که خبر یافت ز عشقت / از بی خبری او به جهان رفت خبرها

4( تا دل خاقانی است از تو همی نگذرد / بو که در آرد به مهر آن دل کین توز را

وزن کدام مصراع در بحر هزج مثمن سالم است؟ -    

2( شراب لعل کش و رو مه جبینان بین 1( خدا زان خرقه بیزارست صد بار    

4( دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت 3( آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار   

نام بحر مقابل کدام گزینه نادرست است؟  -    

1( چو مفتون صادق مالمت شنید )متقارب مثمن محذوف( 

2( جوانا سر متاب از پند پیران )هزج مسدس محذوف( 

3( عرض حاجت در حرم حضرتت محتاج نیست )و مل مثمن سالم( 

4( ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام )رجز مثمن سالم( 

وزن هر مصراع به ترتیب در کدام گزینه درست ذکر شده است؟ -    

»راویاِن قّصه های شاد و شیرینیم / قّصه های آسمان پاک / نِو جارِیّ آب« 

2( فاعالُتن فاعالُتن فاعالُتن فع / فاعالُتن فاعالُتن فع / فاعالُتن فع ُلن  1( فاعالُتن فعالُتن فعالتن فع / فاعالٌت فعالتن فع / فاعالتن فع  

4( فاعالٌت فاعالٌت فعالتن فع / فاعالتن فع / فعالٌت فع لن  3( فعالٌت فاعالتن فاعالتن / فعالٌت فاعالٌت فع / فعالتن فع لن  

سواالت عروض و قافیه

49

وزن کدام گزینه »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است؟ -    

2( آب حیات می چکد از لب جان فزای تو  ١( ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها     

4( هالک از این غمم که جان نمی شود فدای تو  3( پرده برانداخت ز رخ یار نهان گشته ی ما     

وزن ذکر شده مقابل کدام مصراع نادرست است؟ -    

2( سیه زلف آن سرو سیمین من )فعولن فعولن فعولن فعل(  1( حیف نبودی وجود در قدمت ریختن )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(   

4( که جز جانان کسی از جان نداند )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(  3( مرغ دلم فریاد یاهو  می زند )مستفعلن مستفعلن مستفعلن(    

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  -    

»خون پیاله خور که حالل است خون او / در کار یار باش که کاری است کردنی « 

2( مفعول فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن  1( مفعوٌل مفاعیٌل مفعوٌل مفاعیٌل      

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  3( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن      

 در کدام بیت از اختیار وزنی قلب استفاده شده است؟ -    

2( سپید گشته به مدحش هزار خاطر / سیاه گشته ز شکرش هزار دفتر  1( دوباره باد بهار به باغ شد پی سپار / به باغ شد پی سپار نسیمی از هر کنار  

4( حسن تو دایم بدین قرار نماند / مست تو جاوید در خمار نماند  3( تویی که از دیرگاه رای خطا کار تو / آب نکوکاری از روی نیاکان برد   

مصراع زیر با کدام گزینه هم وزن است؟-    

»یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم«

2( روی نیاورد به من یار که معیوب و بدم 1( ای آن که کردی رخ به جنگ او حدی    

4( ای طایران قدی را عشقت فزوده بال ها 3( آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن    

 وزن مذکور در برابر کدام مصراع، درست است؟   - 

2( عهد را بشکست و پیمان نیز هم: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 1( کشته نکودار که موش هوا: مفتعلن مفتعلن فعلن   

4( رخ از ما تا به کی گنهان کند عید: مفاعلین مفاعلین مفاعلین 3( تنم این  جاست سقیم و دلم آن جاست مقیم: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

وزن همه ی مصراع ها دوری است؛ به جز:-    

2( ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی 1( دلبر و جان من برده دل و جان من    

4( هم نظری هم خبری هم قمران را قمری 3( ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم     

 تعداد هجاهای پایه های آوایی کدام مصراع متفاوت است؟ -    

2( چه کند چرخ فلك را چه کند عالم شك را 1( مکن دل چو آهن مران از لقایش     

4( مکان ها بی مکان گردد زمین ها جمله کان گردد 3( بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان    
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وزن کدام گزینه »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است؟ -    

2( آب حیات می چکد از لب جان فزای تو  ١( ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها     

4( هالک از این غمم که جان نمی شود فدای تو  3( پرده برانداخت ز رخ یار نهان گشته ی ما     

وزن ذکر شده مقابل کدام مصراع نادرست است؟ -    

2( سیه زلف آن سرو سیمین من )فعولن فعولن فعولن فعل(  1( حیف نبودی وجود در قدمت ریختن )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(   

4( که جز جانان کسی از جان نداند )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(  3( مرغ دلم فریاد یاهو  می زند )مستفعلن مستفعلن مستفعلن(    

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  -    

»خون پیاله خور که حالل است خون او / در کار یار باش که کاری است کردنی « 

2( مفعول فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن  1( مفعوٌل مفاعیٌل مفعوٌل مفاعیٌل      

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  3( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن      

 در کدام بیت از اختیار وزنی قلب استفاده شده است؟ -    

2( سپید گشته به مدحش هزار خاطر / سیاه گشته ز شکرش هزار دفتر  1( دوباره باد بهار به باغ شد پی سپار / به باغ شد پی سپار نسیمی از هر کنار  

4( حسن تو دایم بدین قرار نماند / مست تو جاوید در خمار نماند  3( تویی که از دیرگاه رای خطا کار تو / آب نکوکاری از روی نیاکان برد   

مصراع زیر با کدام گزینه هم وزن است؟-    

»یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم«

2( روی نیاورد به من یار که معیوب و بدم 1( ای آن که کردی رخ به جنگ او حدی    

4( ای طایران قدی را عشقت فزوده بال ها 3( آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن    

 وزن مذکور در برابر کدام مصراع، درست است؟   - 

2( عهد را بشکست و پیمان نیز هم: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 1( کشته نکودار که موش هوا: مفتعلن مفتعلن فعلن   

4( رخ از ما تا به کی گنهان کند عید: مفاعلین مفاعلین مفاعلین 3( تنم این  جاست سقیم و دلم آن جاست مقیم: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

وزن همه ی مصراع ها دوری است؛ به جز:-    

2( ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی 1( دلبر و جان من برده دل و جان من    

4( هم نظری هم خبری هم قمران را قمری 3( ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم     

 تعداد هجاهای پایه های آوایی کدام مصراع متفاوت است؟ -    

2( چه کند چرخ فلك را چه کند عالم شك را 1( مکن دل چو آهن مران از لقایش     

4( مکان ها بی مکان گردد زمین ها جمله کان گردد 3( بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان    
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 مرز پایه های آوایی و خّط عروضی همه ی مصراع های زیر به جز ... درست آمده است.-    

1( نه آن گنج و تیمار بگزایدش:

بگ زای        دشتی   ما    ر     َن    آن    گن     ُج

2( دال دیدی که آن فرزانه فرزند:

ن    فر    ز      ند ِک     آن      فر    زاند   ال     دی      دی 

3( مّنت ایزد را که شه بر تخت سلطانی نشست:

ن    ِن    شست تخ    ت     سل    طا         را       ِک      شه      بر من    نت   ای      زد

4( مرهمی بر دل ما نه که به غایت ریش است:

ری     شست  ِک    ِب     غا       یت د     ِل       ما        نهمر     ه     می        بر

 تعداد پایه های آوایی کدام بیت متفاوت است؟-    

1( یا رب که از دریا دلی خود گوهر یکتا شوی / ای اشك چشم آسمان در دامن دریا بیا

2( خدایا در آفاق نامی ُکنش / به توفیق طاعت گرامی کنش

3( سر پادشاهان گردن فراز / به درگاه او بر زمین نیاز

4( دلی از دست بیرون رفته سعدی / نیاید باز تیر رفته از شست

وزن چند واژه به ترتیب، برابر واژه های » بی وفایی« و »صاحبدالن« است؟-    

انگشتری،  نغمه  سرا،  خونین کفن،  خوشه چینی،  نازنین ها،  صبحگاهان،  غارتگری،  جلوه گری،  گره گشایی،  دلگشاتر،  )مدادان، 
جرعـه نوشـی، عاشقانه، کامکاران، دل خستگان(

4( شش، پنج  3( هفت، پنج    2( شش، چهار    1( هفت، چهار   

چند مورد از واژگان یا ترکیب های زیر بر وزن »مستفعلن« است؟ -    

»چشمان او، نیک خواه، پیمان شکن، دین و دانش، صبح خیز، دِل ریشم، نیکی بکن، مهیمنا، مویه غم، بی سامان، شهریاری، فراغ بال«

4( یک 3( چهار   2( سه   1( دو  

واژه های کدام گزینه به ترتیب با واژه های »دوستداران، افسانه ها، بدهکاری، نامه رسان« نشانه های هجایی یکسان دارند؟-    

2( میزبانان، می خوارگی، طرفداران، تیرکمان   1( دولتمردان، مردمنما، ناباوری، ناشکیبا   

4( شیرمردان، فرزانگی، خریداری، جوانمردی  3( طرفداران، افسونگری، شنیدنی، شیرشکار   
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نشانه های هجایی کدام مصراع در مقابل آن درست آمده است؟-    

−U−/−−UU/−−U− :  1( هر کسی از ظّن خود شد یار من

 U /− U − U /−−− U − − :2( الهی سینه ای ده آتش افروز

U − U −/− U U /−− U − − U /− :3( ای مسلمان فغان از جور چرخ چنبری

U /−−− U /−−− U /−−−U −−− :4(جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

 همه ابیات در وزن همسان سروده شده اند؛ به جز:-    

1( نامم به زبان بردن گیرم که نمی شاید / در نامه اگر باشد سهوالقلمی شاید

2( همدمی دارم عزیز از من جدا خواهد شدن / الجرم مسکین دلم در اضطراب افتاده است

3( زان که وظیفه است هر سحر ز کف تو / دور بگردان که آفتاب لقایی

4( لعل لبی کو که ز کان تو نیست؟ / محتشمی کو که گدای تو نیست؟ 

هر کدام از اوزان »مفاعیلن مفاعیلن فعولن «، »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن «، »مستفعلن فعولن مستفعلن فعـولن « -    
و »مفـاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« به ترتیب در کدام مصراع ها دیده می شود؟ 

ب( گر در کمندم می کشی شکرانه را جان می دهم  الف( دال بر سر چه می لرزی همان ارزی که میورزی   

د( بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم ج( چرا چون الله خونین دل نباشم    

4( الف ـ ب ـ د ـ ج 3( ج ـ ب ـ د ـ الف    2( الف ـ د ـ ب ـ ج    1( ج ـ د ـ ب ـ الف  

پایه های آوایی و ارکان بیت زیر با کدام گزینه یکسان نیست؟ -    

»هرکه را با دلستانی عیش می افتد زمانی / گو غنیمت دان که دیگر دیر دیر افتد شکاریم«

1( هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد / یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد 

2( هر که چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد / هرکه محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد 

3( فرهاد شورانگیز اگر در پای سنگی جان بداد / گفتار شیرین بی سخن در حالت آرد سنگ را

4( روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد 

 نشانه های هجایی کدام گزینه متفاوت است؟ -    

2( شبی در خرقه رند آسا گذر کردم به میخانه  1( نگارا وقت آن آمد که دل با مهر پیوندی  

4( بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی  3( چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روانت  

 در کدام مصراع رکن »مفاعیلن« چهار بار تکرار شده است؟ -    

2( مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب  1( درختان را چه شد کامروز می رقصند از شادی  

4( نیاری یاد از آن پیمان که کردستی 3( بگویی وانگهی از گفته برگردی   
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نشانه های هجایی کدام مصراع در مقابل آن درست آمده است؟-    

−U−/−−UU/−−U− :  1( هر کسی از ظّن خود شد یار من

 U /− U − U /−−− U − − :2( الهی سینه ای ده آتش افروز

U − U −/− U U /−− U − − U /− :3( ای مسلمان فغان از جور چرخ چنبری

U /−−− U /−−− U /−−−U −−− :4(جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

 همه ابیات در وزن همسان سروده شده اند؛ به جز:-    

1( نامم به زبان بردن گیرم که نمی شاید / در نامه اگر باشد سهوالقلمی شاید

2( همدمی دارم عزیز از من جدا خواهد شدن / الجرم مسکین دلم در اضطراب افتاده است

3( زان که وظیفه است هر سحر ز کف تو / دور بگردان که آفتاب لقایی

4( لعل لبی کو که ز کان تو نیست؟ / محتشمی کو که گدای تو نیست؟ 

هر کدام از اوزان »مفاعیلن مفاعیلن فعولن «، »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن «، »مستفعلن فعولن مستفعلن فعـولن « -    
و »مفـاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« به ترتیب در کدام مصراع ها دیده می شود؟ 

ب( گر در کمندم می کشی شکرانه را جان می دهم  الف( دال بر سر چه می لرزی همان ارزی که میورزی   

د( بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم ج( چرا چون الله خونین دل نباشم    

4( الف ـ ب ـ د ـ ج 3( ج ـ ب ـ د ـ الف    2( الف ـ د ـ ب ـ ج    1( ج ـ د ـ ب ـ الف  

پایه های آوایی و ارکان بیت زیر با کدام گزینه یکسان نیست؟ -    

»هرکه را با دلستانی عیش می افتد زمانی / گو غنیمت دان که دیگر دیر دیر افتد شکاریم«

1( هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد / یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد 

2( هر که چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد / هرکه محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد 

3( فرهاد شورانگیز اگر در پای سنگی جان بداد / گفتار شیرین بی سخن در حالت آرد سنگ را

4( روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد 

 نشانه های هجایی کدام گزینه متفاوت است؟ -    

2( شبی در خرقه رند آسا گذر کردم به میخانه  1( نگارا وقت آن آمد که دل با مهر پیوندی  

4( بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی  3( چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روانت  

 در کدام مصراع رکن »مفاعیلن« چهار بار تکرار شده است؟ -    

2( مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب  1( درختان را چه شد کامروز می رقصند از شادی  

4( نیاری یاد از آن پیمان که کردستی 3( بگویی وانگهی از گفته برگردی   
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در همه ی گزینه ها به جز . . . چهار بار » -UU-« تکرار شده است.-    

1( عارض گلگون بنما دم ز گلستان چه زنی / سنبل مشکین بگشا دسته ی ریحان چه زنی

2( بانگ زدم نیم شبان کیست در این خانه ی دل / گفت منم کز رخ من شد َمه و خورشید خجل

3( جمِع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشوم / راِه تو دیدم پس از این همرِه ایشان نشوم

4( چون نالد این مسکین که تا رحم آید آن دلدار را / خون بارد این چشمان که تا بینم من آن گلزار را

 تعداد پایه های آوایی کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟-    

1( دال دیدی که آن فرزانه فرزند / چه دید اندر خم این طاق رنگین2

2( لب سرچشمه ای و طرف جویی / نم اشکی و با خود گفت وگویی 

3( همی آز کمتر نگردد به سال / همی روز جوید به تقویم و فال

4( چون ز دریا سوی ساحل بازگشت / چنگ شعر مثنوی با ساز گشت 

خوشه های هجایی بیت زیر با کدام بیت یکسان است؟-    

»هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد/ هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیارد« 

1( ای ترك آتش رخ بیار آن آب آتش فام را / وین جامه نیلی ز من بستان و در ده جام را 

2( همچو خواجو هر که جان در پای جانان می فشاند / روح پاکش را ز جنت حور رضوان می فرستد 

3( عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است / عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما 

4( نوحه کنی نوحه کنی مرده دل زنده شود / کار کنی کار کنی جان تو این کاره شود

وزن واژه کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟-    

1( همی گویم بگریم در غمت زار / دگر گویم بخندی بر ِگِرستن )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(

 2( منم آن بنده مخلص که از آن روز که زادم / دل و جان را ز تو دیدم دل و جان را به تو دادم )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

 3( ترسم در این دل های شب از سینه آهی سرزند / برقی ز دل بیرون جهد آتش به جاهی برزند )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

 4( بس کن از این روی نهان داشتن / دل ستدن قصد به جان داشتن )مفتعلن مفتعلن فاعلن(

 وزن کدام ابیات متفاوت است؟-    

1( جهان فتنه بگرفت و پر مشک شد هم / چو بگذشت بادی به مشکین کمندت

2( مکن بی قرارم چو گردون که گردون / به صاحب قرانیم اقرار دارد

3( ز من سایه ام ماند از مهر رویش / گر آم َمه ز خور سایبان برنگیرد

4( هر که او را ذره ای با ماهرویان مهر نیست / بر چنین عامی فضیلت می نهند انعام را
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وزن مقابل کدام مصراع درست است؟-    

1( همه ماهی تن و آورده به کف جام صدف: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

2( ز باغت به جز بوی و رنگی نبینم: فعولن فعولن فعولن فعل

3( هیچ صاحب درد را صاحب دوایی برنخاست: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

4( تو را نازی است اندر سر که عالم برنمی تابد: مفاعلین مفاعلین مفاعلین مفاعلین

 واژه ی کدام گزینه از نظر وزنی نمی تواند جایگزین یکی از پایه های آوایی بیت زی شود؟   - 

»هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد / هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیارد«

4( استواری 3( زمین گیری   ع   
ّ
2( بی توق 1( شادمانی   

 با توجه به وزن واژه ها هر دو واژه ی کدام گزینه برای کامل کردن بیت زیر مناسب است؟-    

»مرا گر دوستی با او به دوزخ می برد شاید / . . . بهشت است آن که یاری مهربان دارد«

4( پشیمانی – نوشتن ها 3( زمستانی – خداترس   2( کمانداری – شمشادی   1( نوشتاری – شاعری  

وزن واژه در همه ی گزینه ها به درستی آمده است به جز:-    

2(باده ی غم )مفتعلن( / شاِه خوبان )فاعالتن( 1( سحرخیزان )مفاعیلن( خوِن دل )فاعلن(  

4( ُگل می رود)مستفعلن( / شتابان )فاعلن( 3( که گفتت )فعولن( / ای بت من )مفتعلن(  

عالمت »--U-/U--/--U-/U--« نشان دهنده ی کدام گزینه است؟-    

1( من بدین خــوبی و زیبــایی ندیدم روی را / وین دالویزی و دلــبندی نباشد موی را 

2( شرحت کــسی نداند، وصفت کـسی نخـواند / همچون تو ماه سیما، در بحر و بر نباشـد 

3( امشب سبك تر می زنند این طبل بی هنگام را / یا وقت بیداری غلط بودست مــرغ بام را 

4( چنان خوب رویی بــدان دلــربایی / دریغــت نیاید به هــر کس نمایی

قافیه ی کدام بیت نادرست است؟ -    

1( نه همین می رمد آن نوگل خندان از من//می کشد خار در این بادیه دامان از من

2( بّره ای بدهی، رمه بازت دهد/پرونده ی هر صفت خود رب بود

3( ای برادر خود بر این اکسیر زن/کم نباید صدق مرد از صدق زن

4( از دل خویش اگر رنگ غرض دور کنی/هر چه زشت است، در این آینه زیبا بینی
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وزن مقابل کدام مصراع درست است؟-    

1( همه ماهی تن و آورده به کف جام صدف: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

2( ز باغت به جز بوی و رنگی نبینم: فعولن فعولن فعولن فعل

3( هیچ صاحب درد را صاحب دوایی برنخاست: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

4( تو را نازی است اندر سر که عالم برنمی تابد: مفاعلین مفاعلین مفاعلین مفاعلین

 واژه ی کدام گزینه از نظر وزنی نمی تواند جایگزین یکی از پایه های آوایی بیت زی شود؟   - 

»هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد / هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیارد«

4( استواری 3( زمین گیری   ع   
ّ
2( بی توق 1( شادمانی   

 با توجه به وزن واژه ها هر دو واژه ی کدام گزینه برای کامل کردن بیت زیر مناسب است؟-    

»مرا گر دوستی با او به دوزخ می برد شاید / . . . بهشت است آن که یاری مهربان دارد«

4( پشیمانی – نوشتن ها 3( زمستانی – خداترس   2( کمانداری – شمشادی   1( نوشتاری – شاعری  

وزن واژه در همه ی گزینه ها به درستی آمده است به جز:-    

2(باده ی غم )مفتعلن( / شاِه خوبان )فاعالتن( 1( سحرخیزان )مفاعیلن( خوِن دل )فاعلن(  

4( ُگل می رود)مستفعلن( / شتابان )فاعلن( 3( که گفتت )فعولن( / ای بت من )مفتعلن(  

عالمت »--U-/U--/--U-/U--« نشان دهنده ی کدام گزینه است؟-    

1( من بدین خــوبی و زیبــایی ندیدم روی را / وین دالویزی و دلــبندی نباشد موی را 

2( شرحت کــسی نداند، وصفت کـسی نخـواند / همچون تو ماه سیما، در بحر و بر نباشـد 

3( امشب سبك تر می زنند این طبل بی هنگام را / یا وقت بیداری غلط بودست مــرغ بام را 

4( چنان خوب رویی بــدان دلــربایی / دریغــت نیاید به هــر کس نمایی

قافیه ی کدام بیت نادرست است؟ -    

1( نه همین می رمد آن نوگل خندان از من//می کشد خار در این بادیه دامان از من

2( بّره ای بدهی، رمه بازت دهد/پرونده ی هر صفت خود رب بود

3( ای برادر خود بر این اکسیر زن/کم نباید صدق مرد از صدق زن

4( از دل خویش اگر رنگ غرض دور کنی/هر چه زشت است، در این آینه زیبا بینی



علوم و فنون ادبی

54

 هر دو مصراع کدام گزینه، وزن همسان دو لختی ندارد؟ -    

ب( قطره باران ما گوهر یکدانه شد  الف( شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست   

ت( در این ظلمت سرا تا کی به بوی دوست بنشینم  پ( نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا    

ج( در سفالین کاسه رندان به خواری منگرید ث( ای مه برج منزلت چشم و چراغ عالمی   

4( ت، ج 3( ت، ث   2( الف، پ   1( ب، ث  

وزن بیت کدام گزینه » مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن « است؟ -    

1( بر دیده ی من خندی کاین جا ز چه می گرید / خندند بر آن دیده کاین جا نشود گریان

2( اشک مرا چو روی خود دار عزیز گر تو را / در خورد آب و آفتاب از پی ساز گازری

3( هر نفسی شور عشق در دو جهان افکنی / آتش سودای خویش در دل و جان افکنی

4( هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز ماست / سوخته داند که چیست پختن سودای خام

 وزن همه ابیات به جز بیت گزینه ... یکسان است-    

1( صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست / یک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست

2( ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت / وی دست نظر کوتاه از دامن ادراکت

3( کشته ی شمشیر عشق حال نگوید که چون / تشنه ی دیدار دوست راه نپرسد که چند

4( ما سپر انداختیم با تو که در جنگ دوست / زخم توان خورد و تیغ بر نتوان أختن

 وزن کدام بیت در برابر آن نادرست نوشته شده است؟-    

1( نشاید که خوبان به صحرا روند / همه کس شناسند و هر جا روند )فعولن فعولن فعولن فعل(

2( هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز / نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

3( رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس / گویی ولی شناسان رفتند از این والیت )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

4( اول به بانگ نای و نی، آرد به دل پیغام وی / وانگه به یک پیمانه می، با من وفاداری کند )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

کدام بیت بر وزن »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« سروده شده است؟-    

1( بسته بدانست در آسمان / تا بکشد چون تو گشاینده را

2( بر دل من که جای توست کارگه وفای توست / هر نفسی همی زنی زخم سنان چرا چرا

3( فتنه عشاق کند آن رخ چون روز تو را / شهره ی آفاق کند این دل شب گرد مرا

4( هست تهی خارها نیست در او بوی گل / کور بجوید ز خار، لطف گل و بوی ها

کدام مصراع ها در وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن« سروده شده اند؟-    

2( دارم دلی هم چون جهان تا می کشد کوه گران 1( از سینه پاک کردم افکار فلسفی را   

4( صد چشم شود حیران در تابش این دولت 3( گفتا چه کار داری گفتم مها سالمت 
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هر مصراع کدام گزینه از چهار »فاعالتن« تشکیل شده است؟-    

1( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راه  نمایی

2( عمر گویندم که ضایع می کنی با خوبرویان / وان که منظوری ندارد عمر، ضایع می گذارد

3( گفتم ای مه توبه کردم توبه ها را رد مکن / گفت بس راه است پیشت تا ببینی توبه را

4( مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است / که چنین مشک تتاری عبرافشان شده است

 نشانه های هجایی کدام مصراع در مقابل آن نادرست است؟-    

)-U - / -U U-/ -U U -( قصه ی دردم همه عالم گزفت )1

)-U--/U--/U--/ U( دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش )2

)-U U-/ - U U- /- U U-/- U U-( راست بگو شمع رخت دوش کجا بود کجا )3

)-U-/-- U-/--U-/-- U--( گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت )4

 مرز پایه های آوایی کدام مصراع در برابر آن نادرست مشخص شده است؟-    

1( گفتم آخر درد خاقانی دوا یابد به صبر: گفت ما ِخر / در ِد خا قا نی َد وا یا / بد ِب صبر

2( به فندق گل و ارغوان را بخست: ِب فن ُدق / ُگ ُل ار/ َغ وان را / ِب خست

3( آنچه در آینه بینم نه منم: آن ِچ در / آِی ِن / بی نم َن / َم نم

4( شد آبروی عاشقان زان خوی آتشناک تو: شد آِب رو / ِی عا ِش قان / زان خو ِی آ / تش نا ِک ُت

 تعداد هجاهای پایه های آوایی هر دو مصراع کدام گزینه برابر است؟-    

ب( چو درد از تو دارم دوا از که جویم الف( چرا عاقل نیندیشد هم از اغاز پایان را  

ت( خوشا طرف بستان و دستان مستان پ( تا ترا دردی نباشد قدر درمان را چه دانی  

ث( ور نشوی قلی شکن بر سر میدان چه ُکنی

4( الف، پ 3( ت، پ   2( ب، ث   ا( الف، ت  

 پایه های آوایی همه ی گزینه ها به جز گزینه ی . . . به ترتیب با پایه های آوایی »درختان« و »داستانک« برابر است.-    

4( پرده ای، دالرام 3( صدایی، زندگانی   2( بهاری، عارفانی   1( شکایت، نازنینم  

پایه های آوایی کدام گزینه برای بیت زیر، مناسب نیست؟-    

2( راز باز کن – پنهان شدم 1( جانش تویی – زیبا چو گل  

4( گشاده ای – غمخواری 3( سلطاِن دل – ظاهر کنی  

من      بو     ِد       ام زان     طر     ِر      تا  ............................................گف    تم    ِگ     ِره  
را      ری     ُک     ند تا       با      ُت      طر ...........................................گف     تا      َم     نش 
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هر مصراع کدام گزینه از چهار »فاعالتن« تشکیل شده است؟-    

1( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راه  نمایی

2( عمر گویندم که ضایع می کنی با خوبرویان / وان که منظوری ندارد عمر، ضایع می گذارد

3( گفتم ای مه توبه کردم توبه ها را رد مکن / گفت بس راه است پیشت تا ببینی توبه را

4( مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است / که چنین مشک تتاری عبرافشان شده است

 نشانه های هجایی کدام مصراع در مقابل آن نادرست است؟-    

)-U - / -U U-/ -U U -( قصه ی دردم همه عالم گزفت )1

)-U--/U--/U--/ U( دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش )2

)-U U-/ - U U- /- U U-/- U U-( راست بگو شمع رخت دوش کجا بود کجا )3

)-U-/-- U-/--U-/-- U--( گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت )4

 مرز پایه های آوایی کدام مصراع در برابر آن نادرست مشخص شده است؟-    

1( گفتم آخر درد خاقانی دوا یابد به صبر: گفت ما ِخر / در ِد خا قا نی َد وا یا / بد ِب صبر

2( به فندق گل و ارغوان را بخست: ِب فن ُدق / ُگ ُل ار/ َغ وان را / ِب خست

3( آنچه در آینه بینم نه منم: آن ِچ در / آِی ِن / بی نم َن / َم نم

4( شد آبروی عاشقان زان خوی آتشناک تو: شد آِب رو / ِی عا ِش قان / زان خو ِی آ / تش نا ِک ُت

 تعداد هجاهای پایه های آوایی هر دو مصراع کدام گزینه برابر است؟-    

ب( چو درد از تو دارم دوا از که جویم الف( چرا عاقل نیندیشد هم از اغاز پایان را  

ت( خوشا طرف بستان و دستان مستان پ( تا ترا دردی نباشد قدر درمان را چه دانی  

ث( ور نشوی قلی شکن بر سر میدان چه ُکنی

4( الف، پ 3( ت، پ   2( ب، ث   ا( الف، ت  

 پایه های آوایی همه ی گزینه ها به جز گزینه ی . . . به ترتیب با پایه های آوایی »درختان« و »داستانک« برابر است.-    

4( پرده ای، دالرام 3( صدایی، زندگانی   2( بهاری، عارفانی   1( شکایت، نازنینم  

پایه های آوایی کدام گزینه برای بیت زیر، مناسب نیست؟-    

2( راز باز کن – پنهان شدم 1( جانش تویی – زیبا چو گل  

4( گشاده ای – غمخواری 3( سلطاِن دل – ظاهر کنی  

من      بو     ِد       ام زان     طر     ِر      تا  ............................................گف    تم    ِگ     ِره  
را      ری     ُک     ند تا       با      ُت      طر ...........................................گف     تا      َم     نش 
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با توجه به ابیات زیر به ترتیب کدام کلمات از نظر وزن نمی توانند جایگزین جاهای خالی شوند؟-    

الف(

د    َبر    دا    رند کِـ     بر     دا     رنُم     را     دا      نان ...........................................
د     می    را     نند ُچ      می     خا    ننه     حا      فظ      را ِب     دین     در    گا

ب(

.....................................وص   ِل    ُخد    ای کن     َش     بی     از سر    فَـ     را     زم 
َنم     ُچ      شمعدا     َر     ِتی     وا گر     َد     َدز    دی تا      ُم     َنو    َور   

2( در وفای – ستاره ای 1(گرفتارم – زیرکی  

4( جمالی خوش – کاتبی 3( شباهنگی – جان و دل 

 با توجه به ارش وزنی پایه های آوایی بیت زیر، پایه ی آوایی کدام گزینه نمی تواند در جای خالی قرار بگیرد؟-    

»چون بخت نیک انجام را با ما به کلی صلح شد / . . . جان می دهد بدگوی نافرجام را«

4( به صحرایش 3( با پختگان  2( ما هم چنان  1( هر روز او  

کدام بیت دارای نظم همسان دولختی نیست؟-    

1( کو زنده دلی تا جان در پای تو افشاند / کان را که ُبود جانی بر خاک درت میرد

2( بس پند ُبَود آن گه بر تاج سرش پیدا / صد پند نو است اکنون در مغز سرش پنهان

3( بس که بسوزد از غمش این دل سوزناک من / دود برآید از جگر ز آتش دل کباب را

4( به جان دوست که هم در نفس برافشانیم / اگر چنان که کند امتحان به جان ما را

نشانه های هجایی بیت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟-    

»چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی / هم سینه پر از آتش هم دیده پر آب اولی«

---UU-----UU-- )2   --- U ------UU -- )1

----U------U-- )4   ---UU---U-UU- - )3

وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست است؟-    

1( که می رود که پیامم به شهریار رساند )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

2( بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن(

3( خاک بر سر نفس نافرجام را )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

4( به من ده که بس بی دل افتاده ام )فعولن فعولن فعولن فعل(
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جداسازی پایه های آوایی کدام مصراع نادرست است؟-    

1( هر چند نمی سوزد بر من دل سنگینت

ِل       سن     گی   نتبر      من      ِد   ِن      می     سوزد هر         چند 

2( باید که فروشوید دست از همه درمان ها

ِم     در     مان     ها دس    تز     هَـفُـ      رو     شو     ید با      ید      ِک

3( آیینه ای طلب کن تا روی خود ببینی

ُخد    بِـ    بی     نی تا     رو     ِی   َط     َلب    کنآ     یی    ِن     ای 

4( در اقصای گیتی بگشتم بسی

َب       سی    بِـ     گش     تم   ِی     گی      تی َد      َرق    صا

مصداق عبارت زیر در کدام بیت دیده می شود؟-    

»هجاهای پایان نیم مصراع تابع قوانین هجای پایان مصراع خواهد بود.«

1( در آب فکن ساقی بط طاده ی آبی را / بشتاب و شتاب اولی مستان شبابی را

2( هم بزن بر ساقیان آن درد دردانگیز را / هم بخور با صوقیان پالوده ای بی دود را

3( تو گویی گرفتار هجرم مگر / که واصل تویی هجر گیرا تویی

4( ز فلک فتاد طشتم، به محیط غرقه گشتم / به درون بحر جز تو دلم آشنا ندارد

در کدام مصراع پایه ی آوایی »مفتعلن« بیش از سه بار تکرار شده است؟-    

2( آه که آن صدرسرا می ندهد بار مرا 1( مژده ی رحمت برساند سروش  

4( نیست بدین آب به دریا ُگَهری 3( جور مکن ماه َوشا ز آه دلم کن حذر  

کدام گزینه با بقیه هم وزن نیست؟-    

1( جهان را بدیدم وفایی ندارد / جهان در جهان آشنایی ندارد

2( دلم را داغ عشقی بر جبین نه / زبانم را بیانی آتشین ده

3( به دنبال محمل چنان زار گریم / که از گریه ام ناقه در گل نشیند

4( ز صورت پرستیدنت می هراسم / که تا زنده ای ره به معنی ندانی

 وزن همه ی گزینه ها از تکرار چهار بار »فعالتن« است به جز:-    

1( همه را ملک مجاز است بزرگّی و امیری / تو خداوند جهانی که نه مردی و نه میری

2( همه بینند نه این صنع که من میبینم / همه خوانند نه این نقش که من می خوانم

3( همه بر من چه زنی زخم فراق؟ ای مه خوبان / نه منم تنها کاندر خم چوگان تو گویم

4( سخن از نیمه بریدم که نگه کردم و دیدم که به پایان رسدم عمر و به پایان نرسانم
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جداسازی پایه های آوایی کدام مصراع نادرست است؟-    

1( هر چند نمی سوزد بر من دل سنگینت

ِل       سن     گی   نتبر      من      ِد   ِن      می     سوزد هر         چند 

2( باید که فروشوید دست از همه درمان ها

ِم     در     مان     ها دس    تز     هَـفُـ      رو     شو     ید با      ید      ِک

3( آیینه ای طلب کن تا روی خود ببینی

ُخد    بِـ    بی     نی تا     رو     ِی   َط     َلب    کنآ     یی    ِن     ای 

4( در اقصای گیتی بگشتم بسی

َب       سی    بِـ     گش     تم   ِی     گی      تی َد      َرق    صا

مصداق عبارت زیر در کدام بیت دیده می شود؟-    

»هجاهای پایان نیم مصراع تابع قوانین هجای پایان مصراع خواهد بود.«

1( در آب فکن ساقی بط طاده ی آبی را / بشتاب و شتاب اولی مستان شبابی را

2( هم بزن بر ساقیان آن درد دردانگیز را / هم بخور با صوقیان پالوده ای بی دود را

3( تو گویی گرفتار هجرم مگر / که واصل تویی هجر گیرا تویی

4( ز فلک فتاد طشتم، به محیط غرقه گشتم / به درون بحر جز تو دلم آشنا ندارد

در کدام مصراع پایه ی آوایی »مفتعلن« بیش از سه بار تکرار شده است؟-    

2( آه که آن صدرسرا می ندهد بار مرا 1( مژده ی رحمت برساند سروش  

4( نیست بدین آب به دریا ُگَهری 3( جور مکن ماه َوشا ز آه دلم کن حذر  

کدام گزینه با بقیه هم وزن نیست؟-    

1( جهان را بدیدم وفایی ندارد / جهان در جهان آشنایی ندارد

2( دلم را داغ عشقی بر جبین نه / زبانم را بیانی آتشین ده

3( به دنبال محمل چنان زار گریم / که از گریه ام ناقه در گل نشیند

4( ز صورت پرستیدنت می هراسم / که تا زنده ای ره به معنی ندانی

 وزن همه ی گزینه ها از تکرار چهار بار »فعالتن« است به جز:-    

1( همه را ملک مجاز است بزرگّی و امیری / تو خداوند جهانی که نه مردی و نه میری

2( همه بینند نه این صنع که من میبینم / همه خوانند نه این نقش که من می خوانم

3( همه بر من چه زنی زخم فراق؟ ای مه خوبان / نه منم تنها کاندر خم چوگان تو گویم

4( سخن از نیمه بریدم که نگه کردم و دیدم که به پایان رسدم عمر و به پایان نرسانم
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 بیت کدام گزینه بر وزن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« نیست؟-    

١( ای شمع رقصان با نسیم آتش مزن پروانه را / با دوست هم رحمی چو با دشمن مدارا می کنی

2( با خار بودی همنشین چون عقل با جانی قرین / بر آسمان رو از زمین منزل به منزل تا لقا

3( چون حلقه در گوشم کند هر روز لطفش وعده ای / دیگر چو شب نزدیک شد چون زلف در پا می برد

4( تا نپنداری که بعد از چشم خواب آلود تو / تا برفتی خوابم اندر چشم بیدار آمده است

 در آخرین پایه ی آوایی کدام مصراع یک هجا حذف شده است؟-    

2( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی 1( عجب آن است کزو خون جگر نمی رود  

4( رمقی بیش نماندست گرفتار غمت را 3( لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید  

 نشانه های هجایی کدام بیت در برابر آن درست آمده است؟-    

)-UU-/-UU-/-UU-( تا به گریبان نرسد دست مرگ / دست ز دامن نکنیمت رها )1

)UU/--UU/--UU-( َسِر انگشت تحّیر بگزد عقل به دندان / چو تأمل کند این صورت انگشت نما را )2

)-U-/--U-/--U-/--U-( کس به چشمم درنمی آید که گویم مثل اوست / خود به چشم عاشقان نبندد مثل دوست )3

)U/--U/--U/--U--( گدا گر تواضع کند خوی اوست / ز گردن فرازان تواضع نکوست )4

وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست آمده است؟-    

1( ره این است، روی از طریقت متاب: فعولن فعولن فعولن فعولن

2( همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو روحی: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

3( وادی نه ایمن، رهزنان در رهگذارند: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

4( سر نتوانم که برآرم چو چنگ: مفتعلن مفتعلن فاعلن

 با توجه به وزن مصراع های زیر، به ترتیب پایه های آوایی کدام گزینه برای جاهای خالی مناسب است؟-    

ب( ... کافتابی در نهان آورده ام الف( به لشکرگاه دارم روی و بر سلطان ...   

ت( تا به بهارت نرسد او شجری ... پ( تو جان و جهانی ... مرا    

2( کنم قربان - آسمانی - روانم - را ببرد 1( شوم غالم - عاشقان را - عزیزی – شکسته اند   

4( جهان رانم - نسیمی - ماهی - مست کند 3( جمشیدم – مستانه ای - کریما - درشکند   

قافیه ی کدام بیت، تابع قاعده ی ) ( است؟ -    

1( منم که دیده به دیدار دوست کردم باز/چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز

2( مکن شهریارا دل ما نژند/میاور به جان من و خود گزند

3( دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم/واندرین کار دل خویش به دریا فکنم

4( بشنو این نی چون شکایت می کند/وز جدایی ها حکایت می کند
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 وزن کدام ابیات » فعولن فعولن فعولن فعولن « است ؟ -    

الف ( چنین دور از خویش و بیگانه گشتم / که افتاد با تو مرا آشنایی 

ب ( حالل است رفتن به صحرا ولیک / نه انصاف باشد که بی ما روند 

ج ( جهان در جهان نقش و صورت گرفت / کدام است از این نقش ها آه ما 

د ( کسی را فراغ از چنین خلق دیدن / مسلم بود کو قناعت بورزد 

4( ب – د  3 ( ب – ج     2( الف – د     1 ( الف – ج    

وزن ذکر شده مقابل کدام مصراع نادرست است ؟ -    

1 ( حیف نبودی وجود در قدمت ریختن ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن ( 

2 ( سیه زلف آن سرو سیمین من ) فعولن فعولن فعولن فعل ( 

3 ( مرغ دلم فریاد یاهو می زند ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن ( 

4 ( که جز جانان کسی از جان نداند ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن ( 

مرز پایه های آوایی و خَط عروضی همه مصراع های زیر به جز ...... درست آمده است. -    

1 ( نه آن گنج و تیمار بگزایدش:

َی دشر بگ زاُج تی ماَن آن گن

2 ( دال دیدی که آن فرزانه فرزند: 

ِن فر زندِک آن فر زاد ال دی دی

3 ( مّنت ایزد را که شه بر تخت سلطانی نشست: 

نی ِن شستتخ ت ِ  سل طارا ِک شه برِمن َن تی زد

4 ( مرهمی بر دل ما نه که به غایت ریش است: 

یت ری شستِن ِک ِب غابر ِد ِل مامر هَـ می

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است ؟ -    

» خون پیاله خور که حالل است خون او / در کار یار باش که کاری است کردنی « 

1 ( مفعوُل مفاعیُل مفعوُل مفاعیل ُ                          2 ( مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن                

 3 ( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن                             4 ( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 
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 وزن کدام ابیات » فعولن فعولن فعولن فعولن « است ؟ -    

الف ( چنین دور از خویش و بیگانه گشتم / که افتاد با تو مرا آشنایی 

ب ( حالل است رفتن به صحرا ولیک / نه انصاف باشد که بی ما روند 

ج ( جهان در جهان نقش و صورت گرفت / کدام است از این نقش ها آه ما 

د ( کسی را فراغ از چنین خلق دیدن / مسلم بود کو قناعت بورزد 

4( ب – د  3 ( ب – ج     2( الف – د     1 ( الف – ج    

وزن ذکر شده مقابل کدام مصراع نادرست است ؟ -    

1 ( حیف نبودی وجود در قدمت ریختن ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن ( 

2 ( سیه زلف آن سرو سیمین من ) فعولن فعولن فعولن فعل ( 

3 ( مرغ دلم فریاد یاهو می زند ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن ( 

4 ( که جز جانان کسی از جان نداند ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن ( 

مرز پایه های آوایی و خَط عروضی همه مصراع های زیر به جز ...... درست آمده است. -    

1 ( نه آن گنج و تیمار بگزایدش:

َی دشر بگ زاُج تی ماَن آن گن

2 ( دال دیدی که آن فرزانه فرزند: 

ِن فر زندِک آن فر زاد ال دی دی

3 ( مّنت ایزد را که شه بر تخت سلطانی نشست: 

نی ِن شستتخ ت ِ  سل طارا ِک شه برِمن َن تی زد

4 ( مرهمی بر دل ما نه که به غایت ریش است: 

یت ری شستِن ِک ِب غابر ِد ِل مامر هَـ می

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است ؟ -    

» خون پیاله خور که حالل است خون او / در کار یار باش که کاری است کردنی « 

1 ( مفعوُل مفاعیُل مفعوُل مفاعیل ُ                          2 ( مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن                

 3 ( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن                             4 ( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 
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همه ابیات، دارای رکن عروضی مشترک هستند؛ به جز:-    

1 ( من سپرم راه هوایت، به سر / این ادب آن نیست، که داند، ادیب 

2 ( گویند اگر زاری کنی دیگر نیازارد تو را / سلطان چه غم دارد اگر بازاری ای زاری کند ؟ 

3 ( هر غزلم نامه ای است صورت حالی در او / نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست 

4 ( ای دل سودایی من چند ز رعنایی تو / آفت بدنامی من غایت رسوایی تو 

همه ابیات در وزن همسان سروده شده اند؛ به جز : -    

1 ( نامم به زبان بردن گیرم که نمی شاید / در نامه اگر باشد سهوالقلمی شاید 

2 ( همدمی دارم عزیز از من جدا خواهد شدن / الجرم مسکین دلم در اضطراب افتاده است 

3 ( زان که وظیفه است هر سحر ز کف تو / دور بگردان که آفتاب لقایی 

4 ( لعل لبی کو که ز کان تو نیست؟ / محتشمی کو که گدای تو نیست؟ 

 هر کدام از اوزان » مفاعیلن مفاعیلن فعولن «، » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن «، » مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن « -    
و » مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن « به ترتیب در کدام مصراع ها دیده می شود؟ 

ب ( گر در کمندم می کشی شکرانه را جان می دهم  الف ( دال بر سر چه می لرزی همان ارزی که می ورزی  

د ( بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم  ج ( چرا چون الله خونین دل نباشم    

1 ( ج – د – ب – الف    2 ( الف – د – ب – ج 

3 ( ج – ب – د – الف    4 ( الف – ب – د – ج 

چند مورد از واژگان یا ترکیب های زیر بر وزن » مستفعلن « است ؟ -    

» چشمان او، نیک خواه، پیمان شکن، دین و دانش، صبح خیز، دِل ریشم، نیکی بکن، مهیمنا، مویٌه غم، بی سامان، شهریاری، فراغ بال « 

4( یک 3( چهار    2( سه   1( دو  

 واژه های کدام گزینه به ترتیب با واژه های » دوستداران، افسانه ها، بدهکاری، نامه رسان « نشانه های هجایی یکسان دارند؟ -    

2 ( میزبانان، می خوارگی، طرفداران، تیرکمان 1 ( دولت مردان، مردم نما، ناباوری، ناشکیبا   

3 ( طرفداران، افسونگری، شنیدنی، شیرشکار    4 ( شیرمردان، فرزانگی، خریداری، جوانمردی 

 نشانه های هجایی کدام مصراع در مقابل آن درست آمده است؟ -    

 – U - - / U U - - / - U - : 1 ( هر کسی از ظّن خود شد یار من

 - - U - - - / U – U - / U : 2 ( الهی سینه ای ده آتش افروز

 – U - - / - U U - / - U – U / - U - : 3 ( ای مسلمانان فغان از جور چرخ چنبری

- - - U - - - / U - - - / U - - - / U : 4 ( جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها
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پایه های آوایی و ارکان بیت زیر با کدام گزینه یکسان نیست ؟-    

» هر که را با دلستانی عیش می افتد زمانی / گو غنیمت دان که دیگر دیر دیر افتد شکاری « 

1 ( هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد / یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد 

2 ( هر که چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد / هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیارد 

3 ( فرهاد شورانگیز اگر در پای سنگی جان بداد / گفتار شیرین بی سخن در حالت آرد سنگ را 

4 ( روزگار است این که گه عّزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد 

در کدام مصراع رکن » مفاعیلن « چهار بار تکرار شده است ؟ -    

2( مغّنی وقت آن آمد که بنوازی رباب  1 ( درختان را چه شد کامروز می رقصند از شادی  

4 ( نیاری یاد از آن پیمان که کردستی 3 ( بگویی و انگهی از گفته برگردی   

 

وزن واژگان کدام گزینه به ترتیب » مستفعلن « ، » فاعالتن « و » فعولن « است ؟ -    

2 ( درخشنده، گنِج نهان، مشتری  1 ( اعتنا، رنگرزان، آزاده    

3 ( رامشگران، ارغوانی، شهامت    4 ( منزلگاه، اقاقی ها، گسترده 

 قاعده ی قافیه در کدام بیت متفاوت است؟ -    

1( به جایی که بسته است کاووس کی/کسی کین بدی را فکنده است پی

2( چو بشنید از او تیز بنهاد روی/پیاده دوان پیش او راه جوی

گه شدی/تو را رزم با شیر کوته شدی 3( سرم گر ز خواب خوش آ

4( گذر کرد باید بر این هفت کوه/ز دیوان به هرجای بینی گروه

در کدام بیت، تعداد حروف اصلی با حروف الحاقی واژه های قافیه، برابرند و هرکدام از حروف اصلی و الحاقی، از »مصوت بلند -    
+ صامت« تشکیل شده اند؟ 

1( اگر بر تن خویش ساالر و میرم/مالمت همی چون کنی خیر خیرم

2( بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران/کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

3( گالب است گویی به جویش روان/همی شاد گردد ز بویش روان

4( مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود/نبود دندان ال، بل چراغ تابان بود

تعداد پایه های آوایی کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟-    

1 ( دال دیدی که آن فرزانه فرزند / چه دید اندر خم این طاق رنگین 

2 ( لب سرچشمه ای و طرف جویی / نم اشکی و با خود گفت و گویی 

3 ( همی آز کمتر نگردد به سال / همی روز جوید به تقویم و فال 

4 ( چون ز دریا سوی ساحل بازگشت / چنگ شعر مثنوی با ساز گشت 
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پایه های آوایی و ارکان بیت زیر با کدام گزینه یکسان نیست ؟-    

» هر که را با دلستانی عیش می افتد زمانی / گو غنیمت دان که دیگر دیر دیر افتد شکاری « 

1 ( هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد / یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد 

2 ( هر که چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد / هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیارد 

3 ( فرهاد شورانگیز اگر در پای سنگی جان بداد / گفتار شیرین بی سخن در حالت آرد سنگ را 

4 ( روزگار است این که گه عّزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد 

در کدام مصراع رکن » مفاعیلن « چهار بار تکرار شده است ؟ -    

2( مغّنی وقت آن آمد که بنوازی رباب  1 ( درختان را چه شد کامروز می رقصند از شادی  

4 ( نیاری یاد از آن پیمان که کردستی 3 ( بگویی و انگهی از گفته برگردی   

 

وزن واژگان کدام گزینه به ترتیب » مستفعلن « ، » فاعالتن « و » فعولن « است ؟ -    

2 ( درخشنده، گنِج نهان، مشتری  1 ( اعتنا، رنگرزان، آزاده    

3 ( رامشگران، ارغوانی، شهامت    4 ( منزلگاه، اقاقی ها، گسترده 

 قاعده ی قافیه در کدام بیت متفاوت است؟ -    

1( به جایی که بسته است کاووس کی/کسی کین بدی را فکنده است پی

2( چو بشنید از او تیز بنهاد روی/پیاده دوان پیش او راه جوی

گه شدی/تو را رزم با شیر کوته شدی 3( سرم گر ز خواب خوش آ

4( گذر کرد باید بر این هفت کوه/ز دیوان به هرجای بینی گروه

در کدام بیت، تعداد حروف اصلی با حروف الحاقی واژه های قافیه، برابرند و هرکدام از حروف اصلی و الحاقی، از »مصوت بلند -    
+ صامت« تشکیل شده اند؟ 

1( اگر بر تن خویش ساالر و میرم/مالمت همی چون کنی خیر خیرم

2( بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران/کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

3( گالب است گویی به جویش روان/همی شاد گردد ز بویش روان

4( مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود/نبود دندان ال، بل چراغ تابان بود

تعداد پایه های آوایی کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟-    

1 ( دال دیدی که آن فرزانه فرزند / چه دید اندر خم این طاق رنگین 

2 ( لب سرچشمه ای و طرف جویی / نم اشکی و با خود گفت و گویی 

3 ( همی آز کمتر نگردد به سال / همی روز جوید به تقویم و فال 

4 ( چون ز دریا سوی ساحل بازگشت / چنگ شعر مثنوی با ساز گشت 
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 خوشه های هجایی بیت زیر با کدام بیت یکسان است ؟ -    

» هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد / هر که محرابش تو باشی سرز خلوت بر نیارد « 

1 ( ای ترک آتش رخ بیار آن آب آتش فام را / وین جامه نیلی زمن بستان و در ده جام را 

2 ( همچو خواهر هر که جان در پای جانان می فشاند / روح پاکش راز جنت حور رضوان می فرستد 

3 ( عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است / عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما 

4 ( نوحه کنی نوحه کنی مرده دل زنده شود / کار کنی کار کنی جان تو این کاره شود 

وزن مقابل کدام مصراع درست است ؟ -    

1 ( همه ماهی تن و آورده به کف جام صدف : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

2 ( ز باغت به جز بوی و رنگی نبینم : فعولن فعولن فعولن فعل 

3 ( هیچ صاحب درد را صاحب دوایی بر نخاست : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

4 ( تو را نازی است اندر سر که عالم بر نمی تابد : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 واژه کدام گزینه از نظر وزنی نمی تواند جایگزین یکی از پایه های آوایی بیت زیر شود ؟    - 

» هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد / هر که محرابش تو باشی سرز خلوت بر نیارد « 

ع                    3 ( زمین گیری                  4 ( استواری 
ّ
1 ( شادمانی                        2 ( بی توق

 پایه های آوایی کدام گزینه ) از نطر تعداد و نظم هجاها ( مطابق با بیت زیر است ؟ -    

» من َخُمَشم خسته گلو عارف گوینده بگو / زانکه تو داوود َدمی من چو ُکَهم ) کوهم ( رفته زجا « 

1 ( از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دلم تنها          2 ( این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم 

3 ( َرستم از این نفس و هوا زنده َبال مرده بال             4 ( نه تنها شد ایوان و قصرش به باد 

 بیت زیر در کدام وزن سروده شده است ؟ -    

» عقل کجا پی بود شیوه ی سودای عشق / باز نیابی به عقل سر معمای عشق « 

1 ( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن     2 ( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن 

3 ( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن       4 ( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

در کدام بیت یک هجا از آخرین پایه آوایی مصراع ها حذف شده است ؟ -    

1 ( به دنبال محمل چنان زار گریم / که از گریه ام ناقه در گل نشیند 

2 ( غافل مباش ار عاقلی، دریاب اگر صاحبدلی / باشد که نتوان یافتن دیگر چنین اّیام را 

3 ( بگفت ای برادر غم خویش خور / که از عمر بهتر شد و بیشتر 

4 ( تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج مرا / تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا 
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 وزن کدام بیت در مقابل آن نادرست است ؟ -    

1 ( از سرو گویم یا چمن از الله گویم یا سمن / از شمع گویم یا لگن یا رقص گل با آن صبا ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ( 

2 ( چون من صلح جویم شفیع او ُبَود / چو در چنگ آیم ُبَود خنجر او ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن ( 

3 ( گر چه وصالش نه به کوشش دهند / هر قدر ای دل که توانی بکوش ) مفتعلن مفتعلن فاعلن ( 

4 ( تا که دانش گم کند مر راه را / تا که عاقل بشکند فرهنگ را ) فاعالتن فاعالتن فاعلن ( 

نشانه های هجایی کدام بیت در برابر آن درست آمده است ؟ -    

 ) - UU - / - UU - / - UU - ( تا به گریبان نرسد دست مرگ / دست ز دامن نکنیمت رها ) 1

 ) - UU - - / UU - - / UU( سر انگشت تحّیر بگزد عقل به دندان / چون تًامل کند این صورت انگشت نما را ) 2

 )  - U - - / - U - - / - U - - / - U - ( کس به چشمم در نمی آید که گویم مثل اوست / خود به چشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست ) 3

4 ( گدا گر تواضع کند خوی اوست / زگردن فرازان تواضع نکوست )UU - - / UU - - / UU - - / UU - - ( پ

 نوع قافیه در کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است ؟ -    

1( از آن مرد دانا دهان دوخته است/که بیند که شمع از زبان سوخته است

2( بدان ماند اندرز شوریده حال/که گویی به کژدم گزیده منال

3( تو را آتش عشق اگر پر بسوخت/مرا بین که از پای تا سر بسوخت

4( حذر کن ز نادان ده مرده گوی/چو دانا یکی گوی و پرورده گوی

مرزهای آوایی چند مصراع، در مقابل آن به درستی ذکر شده است ؟ -    

الف ( رو سینه را چون شیشه ها هفت آب شوی از کینه ها : رو سی ِن را / ُچن شی ِش ها / هفت اب ش / و از کیِن ها 

ب ( سود بازرگان دریا بی خطر ممکن نگردد : سو ِد با / زر گا ن در / یا بی خ طر / مم کن ن / گر دد 

ج ( گر چه دانستم که پاک از خاطرم بگذاشتی : گر چه دان / اس تم ک پا / کز خا ط رم / بگ ذاش تی 

د ( هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد : هر ِک چی زی / دوست دا رد / جا ُن دل بر / وی ُگ ما رد 

هـ ( رقیب انگشت می خاید که سعدی چشم بر هم نه : ر قیب ان گش / ت می خا ید / ِک سع دی چشم / بر هم نه 

و ( جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را : َج وا نی َشم / ِع ره کر دم / ِک جو یم زن / ِد گا نی را 

1 ( چهار                           2 ( سه                      3 ( دو                      4 ( یک 

 پایه های آوایی همه گزینه ها به جز گزینه ... به ترتیب با پایه های آوایی » درختان « و » داستانک « برابر است. -    

1 ( شکایت، نازنینم            2 ( بهاری، عارفانی              3 ( صدایی، زندگانی             4 ( پرده ای، دالرام 

قافیه ی کدام بیت، حروف الحاقی دارد؟ -    

1( سرشک هوا بر زمین شد گوا/به نزدیک خورشید فرمان روا

2( چنان در قید مهرت پای بندم/که گویی آهویی سر در کمندم

3( دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم/واندر این کار دل خویش به دریا فکنم

4( بگفتا که این مرد بد می کند/نه با من که با نفس خود می کند
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 وزن کدام بیت در مقابل آن نادرست است ؟ -    

1 ( از سرو گویم یا چمن از الله گویم یا سمن / از شمع گویم یا لگن یا رقص گل با آن صبا ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ( 

2 ( چون من صلح جویم شفیع او ُبَود / چو در چنگ آیم ُبَود خنجر او ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن ( 

3 ( گر چه وصالش نه به کوشش دهند / هر قدر ای دل که توانی بکوش ) مفتعلن مفتعلن فاعلن ( 

4 ( تا که دانش گم کند مر راه را / تا که عاقل بشکند فرهنگ را ) فاعالتن فاعالتن فاعلن ( 

نشانه های هجایی کدام بیت در برابر آن درست آمده است ؟ -    

 ) - UU - / - UU - / - UU - ( تا به گریبان نرسد دست مرگ / دست ز دامن نکنیمت رها ) 1

 ) - UU - - / UU - - / UU( سر انگشت تحّیر بگزد عقل به دندان / چون تًامل کند این صورت انگشت نما را ) 2

 )  - U - - / - U - - / - U - - / - U - ( کس به چشمم در نمی آید که گویم مثل اوست / خود به چشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست ) 3

4 ( گدا گر تواضع کند خوی اوست / زگردن فرازان تواضع نکوست )UU - - / UU - - / UU - - / UU - - ( پ

 نوع قافیه در کدام گزینه با گزینه های دیگر متفاوت است ؟ -    

1( از آن مرد دانا دهان دوخته است/که بیند که شمع از زبان سوخته است

2( بدان ماند اندرز شوریده حال/که گویی به کژدم گزیده منال

3( تو را آتش عشق اگر پر بسوخت/مرا بین که از پای تا سر بسوخت

4( حذر کن ز نادان ده مرده گوی/چو دانا یکی گوی و پرورده گوی

مرزهای آوایی چند مصراع، در مقابل آن به درستی ذکر شده است ؟ -    

الف ( رو سینه را چون شیشه ها هفت آب شوی از کینه ها : رو سی ِن را / ُچن شی ِش ها / هفت اب ش / و از کیِن ها 

ب ( سود بازرگان دریا بی خطر ممکن نگردد : سو ِد با / زر گا ن در / یا بی خ طر / مم کن ن / گر دد 

ج ( گر چه دانستم که پاک از خاطرم بگذاشتی : گر چه دان / اس تم ک پا / کز خا ط رم / بگ ذاش تی 

د ( هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد : هر ِک چی زی / دوست دا رد / جا ُن دل بر / وی ُگ ما رد 

هـ ( رقیب انگشت می خاید که سعدی چشم بر هم نه : ر قیب ان گش / ت می خا ید / ِک سع دی چشم / بر هم نه 

و ( جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را : َج وا نی َشم / ِع ره کر دم / ِک جو یم زن / ِد گا نی را 

1 ( چهار                           2 ( سه                      3 ( دو                      4 ( یک 

 پایه های آوایی همه گزینه ها به جز گزینه ... به ترتیب با پایه های آوایی » درختان « و » داستانک « برابر است. -    

1 ( شکایت، نازنینم            2 ( بهاری، عارفانی              3 ( صدایی، زندگانی             4 ( پرده ای، دالرام 

قافیه ی کدام بیت، حروف الحاقی دارد؟ -    

1( سرشک هوا بر زمین شد گوا/به نزدیک خورشید فرمان روا

2( چنان در قید مهرت پای بندم/که گویی آهویی سر در کمندم

3( دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم/واندر این کار دل خویش به دریا فکنم

4( بگفتا که این مرد بد می کند/نه با من که با نفس خود می کند
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بیت »چو بلبل سحری بر گرفت نوبت بام / ز تو به خانه ی تنهایی آمدم بر بام« با کدام یک از ابیات زیر، هم وزن است ؟ -    

1( رفیق مهربان و یار همدم/همه کس دوست می دارند و من هم

2( دوران دهر عاقبتم سر سفید کرد/وز سر به در نمی رودم همچنان فضول

3( تو مپندار کزین در به مالمت بروم/که گرم تیغ زنی بنده ی بازوی توام

4( مرا به عاشقی و دوست را به معشوقی/چه نسبت است؟ بگویید قاتل و مقتول

 نشانه های هجایی کدام مصراع در مقابل آن نادرست است ؟ -    

 ) - UU - / - UU - / - U -  ( قصًه دردم همه عالم گرفت ) 1

 )  - U - - / U - - / U - - / U  ( دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش ) 2

 ) - UU - / - UU - / - UU - / - UU -  ( راست بگو شمع ُرخت دوش کجا بود کجا ) 3

 )  - U -  / - - U -  / - - U - / - - U - -  ( گر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت ) 4

تعداد پایه های آوایی ابیات کدام گزینه با هم برابر نیست؟ -    

الف ( الهی به مستان میخانه ات / به عقل آفرینان دیوانه ات 

ب ( مسلمانان دلی دارم جراحت / ندانم تا مرا زین دل چه راحت 

پ ( بی تو حرام است تماشای باغ / با تو مرا از همه عالم فروغ 

ت ( تو دردی نداری که دردت مباد / از آن رحمتت نیست بر درد من 

ث ( اال ای خردمند پاکیزه خوی / خردمند نشنیده ام عیب جوی 

1 ( الف، ث                      2 ( ب، ت               3 ( پ، ب                 4 ( الف، ت 

 با توجه به ابیات زیر به ترتیب کدام کلمات از نظر وزن نمی توانند جایگزین جاهای خالی شوند ؟ -    

الف ( 

د َبر دا رندِک بر دا رنُم را دا نان......................................
د می را نندُچ می خا ننه حا فظ راِب دین در گا

ب ( 

......................................وص ِل ُخد ایکن َش بی ازسر فَـ را زم
َنم ُچ شمعدا َر ِتی واگر َد َدز دیتا ُم َنو َورف

3 ( شباهنگی – جان و دل             4 ( جمالی خوش – کاتبی  1 ( گرفتارم – زیرکی          2 ( در وفای – ستاره ای   

 با توجه به ارزش وزنی پایه های آوایی بیت زیر، پایٌه آوایی کدام گزینه نمی تواند در جای خالی قرار بگیرد ؟ -    

» چون بخت نیک انجام را با ما به کلی صلح شد / .... جان می دهد بدگوی نافرجام را « 

1 ( هر روز او                 2 ( ما هم چنان                  3 ( با پختگان                 4 ( به صحرایش 
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باتوجه به عالمت، تقطیع هجایی و ارکان کدام بیت به شکل است » U /  - - -  U/  - - -  U/ - - - U- - -« ؟-    

1( نگارینا دلم بردی، فسون خوانی مکن چندین/زبان من فروبستی، زبان دانی مکن چندی

2( دیدی که از غم تو بر من چه خواری آمد/بی آنکه هیچ رخنه در دوستداری آمد

3( ندهم من به تو دل گرچه بت دلبندی/که دل از من ببری با دگری پیوندی

4( سِر آن ندارد امشب که برآید آفتابی/چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

 مصراع زیر با کدام گزینه هم وزن است ؟ -    

» یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم « 

1 ( ای آن که کردی رخ به جنگ او حدی                        2 ( روی نیاورد به من یار که معیوب و بدم 

3 ( آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن                         4 ( ای طایران قدی را عشقت فزوده بال ها 

 وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست است ؟-    

1 ( که می رود که پیامم به شهریار رساند ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن ( 

2 ( بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است ) مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن ( 

3 ( خاک بر سر نفس نافرجام را ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ( 

4 ( به من ده که بس بی دل افتاده ام ) فعولن فعولن فعولن فعل (

هجای کشیده در کدام بیت بیشتر است ؟ -    

1 ( خنک آن درد که یارم به عیادت به سر آید / دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را 

2 ( قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد / سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را 

3 ( گر سرم می رود از عهد تو سر باز نپیچم / تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را 

4 ( گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی / دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را  

قافیه در کدام بیت نادرست است؟ -    

1( آب خموش را صورت آتش مده/اندر آتش صورت آبی منه

2( دیدن دیده فزاید عشق را/عشق در دیده فزاید صدق را

3( کاندر ایمان خلق عاشق تر شدند/در فنای جسم صادق تر شدند

4( هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر/او همی داند که گیرد پای جبر

مضمون و وزن همه ابیات حماسی است؛ به جز : -    

1 ( تنت زین جهان است و دل زان جهان                 هوا یار این و خدا یار آن 

2 ( بر آویخت و بدرید قلب سپاه                                 دمان از پس اندر همی رفت شاه 

3 ( جهان دیده باید عنان دار کس                             سنان و سپر بایدش یار بس 

4 ( بجست از کمند گو پیلتن                                     دهن خشک وز رنج پر آب تن
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قاعده ی قافیه در کدام بیت متفاوت است ؟ -    

1( اولین گام از سمند عقل را پی می کنی/وادی بی منتهای عشق را طی می کنی

2( به شکر خنده دل بردی ز هر زیبا نگارینی/به نام ایزد چه زیبایی تعالی الله چه شیرینی

3( خوشا شبی که به آرامگاه من باشی/من آسمان تو باشم تو ماه من باشی

4( مو به مو دام فریب دل دانای منی/پای تا سر پی تسخیر سراپای منی

 کدام وزن جزء تک وزن ها نیست ؟ -    

1( فعالتن مفاعلین َفَعلن      2( فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن

3( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن      4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

وزن کدام بیت با سایر ابیات یک سان نیست ؟ -    

1 ( راندم چو از مهرت سخن، گفتی بسوز و َدم مزن / دیگر بگو از جان من ، جانا چه می خواهی ؟ بگو 

2 ( چون بخت نیک انجام را با ما به کّلی صلح شد / بگذار تا جان می دهد بدگوی بدفرجام را 

3 ( راست چو دیوانه شوم بند مرا بر گسلی / باز چو هشیار شوم سلسله در هم فگنی 

4 ( جایی که سرو بوستان با پای چوبین می چمد / ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم اندام را 

 نشانه های هجایی کدام بیت در برابر آن درست آمده است ؟ -    

 ) - UU - / - UU - / - UU -  ( تا به گریبان نرسد دست مرگ / دست ز دامن نکنیمت رها ) 1

 ) - UU - - / UU - - / UU(  َسِر انگشت تحّیر بگزد عقل به دندان / چو تٌامل کند این صورت انگشت نما را ) 2

 )  - U - - / - U - - / - U - - / - U - ( کس که به چشمم در نمی آید که گویم مثل اوست / خود به چشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست ) 3

 ) - - U - - / U - - / U - - / U( گدا گر تواضع کند خوی اوست / ز گردن فرازان تواضع نکوست ) 4

قافیه در کدام گزینه، دارای حروف الحاقی است؟ -    

1( به نام خداوند جان آفرین/حکیم سخن در زبان آفرین

2( بگفتا که این مرد بد می کند/نه با من که با نفس خود می کند

3( بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران/کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

4( مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو/یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو

 وزن چند واژه » فعولن « است ؟ -    

» مترادف، مالمت، کتابت، متناسب، نسیمی، رهگذر، آرزو، صنما، رهایی، پیمانه ها، عاشقان، نمایش، بهارک، همراه « 

1 ( سه                       2 ( هفت                      3 ( شش                      4 ( پنج 
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پایه های آوایی کدام مصراع درست مشخص شده است ؟ -    

2 ( تا گلت در پا بریزد و ارغوان بر سر ببارد :  1 ( دالرامی که من دانم گر از پرده برون آید :    

4 ( چون راست کاندر کار شد وز کعبه در خمار شد :  3 ( یقین دان که همچون تو بسیار کس :    

ُب رون آ یدر از پر ِدمن دا نم گد ال را می ِک
ر سر ب با ردو ار غ وان َبپا ب ری زدتا گ لت در
ر کسن ُت بس یاِک هم چوَی قین دان

َخم ما ر شدوز کع ِب دردر کار شدچن را ست کن

در چند مصراع رکن » مفتعلن « به کار رفته است ؟ -    

ب ( چنان مست دیدار و حیران عشق  الف ( هر چه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را   

ت ( دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش  پ ( شربت زهر ار تو دهی نیست تلخ    

ج ( فاش مکن فاش تو اسرار عرش  ث ( تازه کن اسالم دمی خواجه رها کن گله را   

1 ( یک                         2 ( دو                           3 ( سه                      4 ( چهار 

ی – مبتکران – آفرینش « به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟ -    
ّ
نشانه های هجایی کلمات » مستکبران – مترق

         - - UU -، U- U- ، - - U -، - U - ) 1

- - U -، UU - -، - UU -، - U - - ) 2

            - - - U -، UU - -، - U - - ، U - - ) 3

- - U - - - ، UU - -، - UU -، UU ) 4 

 نوع قافیه در کدام بیت تفاوت دارد ؟    - 

1( آتشین است این نشان کوته کنم/بر فقیر و گنج و احوالش زنم

2( با دو گمره همره آمد مؤمنی/چون خرد با نفس و با آهرمنی

3( در عدم ما مستحّقان کی ُبدیم/که بر این جان و بر این دانش زدیم

4( گر از او واقف بدی افغان زدی/پیش آن سلطان سلطانان شدی

وزن کدام یک از ابیات زیر با سایر گزینه ها متفاوت است ؟ -    

1 ( مگر تقویم یزدانی که طالع ها در او باشد / مگر دریای غفرانی کز او شویند زّلت ها 

2 ( سخن پیدا بود سعدی که حّدش تا کجا باشد / زبان درکش که منظورت ندارد حّد زیبایی 

3 ( بگو ای پیک مشتاقان بدان حضرت که مهجوری / سالمی گر نمی شاید جوابی هم نمی ارزد ؟ 

4 ( گر چه مه در عالم آرایی ز گیتی بر سر آمد / کی تواند شد مقابل با رخت از ناتمامی 
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در چند بیت از ابیات زیر رکن » فاعالتن « » فعالتن « به کار رفته است ؟ -    

الف ( مطرب آن جا پرده ها بر هم زند خود نور او / کی گذارد در دو عالم پرده ای را در هوا 

ب ( جهان در جهان نقش و صورت گرفت / کدام است از این نقش ها آن ما 

پ ( چه پدر آنکه ببالد ز جلوسش اورنگ / چه پسر آنکه ببازد ز وجودش ایوان 

ت ( تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من / تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا 

ث ( از این سو می کشانندت و زان سو می کشانندت / مرو ای ناب با دردی بپز زین درد رو باال 

1 ( یک                      2 ( دو                     3 ( چهار                      4 ( سه 

با توجه به وزن مصراع زیر، هر دو مصراع کدام گزینه می توانند جایگزین مناسبی برای مصراع دوم باشد ؟ -    

» یکی پند پیرانه بشنو ز سعدی / ... « 

ج ( مرا از ازل عشق شد سرنوشت  ب ( یکی را قلمزون کند روزگار    الف ( َمها زورمندی مکن با کهان  

و ( که بختت جوان باد و جاهت ُمجّدد  هـ ( فروشند مفتاح مشکل گشایی   د ( ز بد طینتی ها و از بد ادایی   

1 ( الف – هـ – و                  2 ( ب – د– و                  3 ( ج – الف– د              4 ( د – ه – و 

در کدام گزینه به ترتیب لغات هم وزن کلمات زیر ذکر شده اند ؟-    

» حمایت – سبز پوشان – ارغنون – برنجیدی « 

1 ( ساحل – نگاران – دستان – نگوییم                           2 ( جانان – سهل انگاری – اربابان – حسودان 

3 ( جواهر – شادمانی – واعظان – شبانگاهان                 4 ( سراب – گلعذاری – کنگره – غنیمتی 

در بیت کدام گزینه، یک هجای کوتاه معادل یک هجای بلند در نظر گرفته شده است ؟-    

2 ( به من ده که بس بی دل افتاده ام / وز این هر دو بی حاصل افتاده ام  1 ( چو با پهلوان کار بر ساختند / ز بیگانه خانه بپرداختند   

4 ( بدو گفت چون تیره شد روی کار / نشاید شمردن به بد روزگار  3 ( یکی خانه کرد اندر البرز کوه / که دیو اندران رنج ها شد ستوه  

وزن کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است ؟ -    

1 ( امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است / آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را 

2 ( چرخ بگردید بسی تا که چنین چرخ زدم / یار بنالید بسی تا که در این غار شدم 

3 ( عالم همه دریا شود دریا ز هیبت ال شود / آدم نماند و آدمی گر خویش با آدم زند 

4 ( گر پای بر فرقم نهی، تشریف قربت می دهی / جز سر نمی دانم نهادن عذر این اقدام را 

وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست آمده است ؟ -    

1 ( هم امروز از پشت بارت بیفکن ) فعولن فعولن فعولن فعولن ( 

2 ( باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن ( 

3 ( هر جا حیاتی بیش تر مردم در او بی خویش تر ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ( 

4 ( نیست ممکن عشق را در سینه پنهان داشتن ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن ( 
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خوشه های هجایی کدام مصراع در مقابل آن درست آمده است ؟ -    

 ) - - UU - - UU - - UU - - UU  ( که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست ) 1

 )  - - U - - - U - - - U  ( علم شد حافظ اندر نظم اشعار ) 2

) - - - U - - - U - - - U - - ( یک نیمه نرگس باز کرد از خواب جنبانید سر ) 3

) - UU - - UU - - UU -  ( لطف خدا بیشتر از جرم ماست ) 4

 وزن کدام بیت  » - U - - UU - - U - - UU - « است ؟ -    

1 ( یک عمر دور و تنها، تنها به جرم اینکه / او سر سپرده می خواست من دل سپرده بودم 

2 ( مایٌه پرهیزگار قوت صبر است و عقل / عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست 

3 ( الفبای درد از لبم می تراود / نه شبنم که خون از لَبم می تراود 

4 ( هم تازه رویم هم ِخجل هم شادمان هم تنگدل / کز عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را 

وزن کدام بیت در مقابل آن نادرست است ؟ -    

1 ( ای میر نمی بینی این مملکت جان را / این روضٌه دولت را این تخت و سعادت را ) مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن ( 

2 ( گر نه تهی باشدی بیش ترین جوی ها / خواجه چرا می دود تشنه در این کوی ها ) مفتعلن مفتعلن فاعلن ( 

3 ( صد چشم شود حیران در تابش این دولت / تو گوش مکش این سو هر کور عصایی را ) مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن ( 

4 ( ای رویت از قمر به، آن روبه روی من نه / تا بنده دیده باشد صد دولت ابد را ) مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن ( 

 بیت » چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج / که یک جو نیرزد سرای سپنج « با کدام بیت هم وزن است ؟ -    

1 ( من و غم ازین پس که دور از رخ تو / چه باشد اگر یک شبی پیشم آیی ؟ 

2 ( بیاید به سویت ِز هر سمت، نیکی / اگر خدمت خلق را پیشه کردی 

3 ( حالل است رفتن به صحرا ولیک / نه انصاف باشد که بی ما َرَوند 

4 ( ِز ما گر طاعت آید شرمساریم / وزیشان گر قبیح آید، جمیل است 

 کدام دو بیت هم وزن هستند ؟-    

الف ( جمع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشوم / راه تو دیدم پس از این همره ایشان نشوم 

ب ( آن که بنا کرد جهان زین چه خواست ؟ / گر به دل اندیشه کنی زین رواست 

پ ( زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم / گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم 

ت ( حرف مرا گوش کن بادٌه جان نوش کن / بیخود و بیهوش کن خاطر هشیار را 

1 ( الف – ت                     2 ( الف – پ                       3 ( ب – پ                   4 ( ب – ت 

هر دو مصراع کدام گزینه، وزن همسان دو لختی ندارد ؟-    

ب ( قطرٌه باران ما گوهر یکدانه شد  الف ( شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست   

ت ( در این ظلمت سرا تا کی به بوی دوست بنشینم  پ ( نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا    

ج ( در سفالین کاسٌه رندان به خواری منگرید  ث ( ای مه برج منزلت چشم و چراغ عالمی   

1 ( ب، ث                    2 ( الف، پ                    3 ( ت، ث                     4 ( ت، ج 
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ج ( در سفالین کاسٌه رندان به خواری منگرید  ث ( ای مه برج منزلت چشم و چراغ عالمی   
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 بیت کدام گزینه با بیت زیر هم وزن است ؟-    

» ای دل تو را نگفتم از عاشقی حذر کن / بگذار نیکوان را وز مهرشان ُگذر کن « 

1 ( یک لحظه ات پر می دهد یک لحظه لنگر می دهد / یک لحظه صحبت می کند یک لحظه شامت می کند

2 ( جور بکن که حاکمان جور کنند بر رهی / شیر که پایبند شد تن بدهد به روبهی 

3 ( به نظم اندر آری دروغی طمع را / دروغ است سرمایه مر کافری را 

4 ( محمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی / بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی 

کدام بیت با » امشب به راستی شب ما روز روشن است « هم وزن است ؟-    

1 ( گر گوش هوش داری بشنو که باز گویم                        رمزی چنان که دانی رازی چنان که دانم 

2 ( عشقش به جان خریدم و قصدم به جان کند                بر جان خویش دشمن جان را گزیده ایم 

3 ( بخت ز من دست شست شاید اگر من                          نقش امید از رخ مراد بشویم 

4 ( دلم ز پاس َنَفس تار می شود چه کنم                           و گر نفس کشم افگار می شود چه کنم 

 کدام مورد در رابطه با بیت » مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن / که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست « نادرست است ؟ -    

1 ( این بیت، فاقد » ردیف « است. 

2 ( وزن بیت » مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن « است. 

3 ( بیت، فاقد اختیار » تغییر کمیت مصوت ها « است. 

4 ( در این بیت یک بار از اختیار » حذف همزه « استفاده شده است. 

 وزن عروضی بیت » چو اشکم از دو دویده کجا می روی که تو / چون داغ عشق در جگرم جا گرفته ای « کدام است ؟ -    

1 ( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن                                     2 ( مفتعلن فاعالت  مفتعلن فع 

3 ( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن                                       4 ( مستفعل فاعالت مستفعل 

بیت کدام گزینه متشکل از پایه های آوایی ناهمسان است ؟ -    

1 ( شاهدان گر دلبری زین سان کنند                         زاهدان را رخنه در ایمان کنند 

2 ( دال دیدی که آن فرزانه فرزند                                  چه دید اندر خم این طاق رنگین 

3 ( لطف خدا بیش تر از جرم ماست                           نکته سر بسته چه دانی خموش 

4 ( گنج در آستین و کیسه تهی                                  جام گیتی نما و خاک رهیم 

در وزن همه گزینه ها به جز ................... رکن سه هجایی وجود دارد. -    

1 ( کسی که شاخ حقیقت گرفت بد نگرفت                       کسی که راه شریعت گزید بد نگزید 

2 ( ای چشم خوشت مرا چو دیده                                      یک روز مباد آژرنگت

3 ( ز جعدت کمندی و شهری پیاده                                   جهانی سوار و ز چشمت خدنگی 

4 ( خط زنگارگون آن بت چین را                                       هر که مشک تتار خواند خطا کرد 
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تمام پایه های آوایی کدام گزینه در بیت زیر وجود دارد ؟-    

پایی که کوهسار به دامن شکسته بود                          از جوش الله بر سر آتش  نشسته است 

1 ( مفعول – مستفعلن – مفاعیل – مفاعلن                              2 ( مفاعیل – فعولن – مستفعُل – فاعالت 

3 ( فاعالت – مستفعلن – مفعول – مفاِعُل                               4 ( مفاعیُل – مستفِعُل – مفاِعُل – َفَعل 

چند گزینه » ذوقافیتین « است ؟ -    

الف ( عمری به هزار دیده افالک                                           گردید به گرد خطٌه پاک 

ب ( وصف حق حق به خود تواند  گفت                                 این گهر را خرد نداند سفت 

ج ( برتر است این سخن ز درک فهوم                                 کی شود درک جز به ترک رسوم 

د ( ای جهانی به کام از در تو                                                    کام خواهم نه دام از در تو 

1 ( یک                         2 ( دو                         3 ( سه                      4 ( چهار 

الگوی حروف اصلی قافیه در کدام گزینه نادرست است ؟-    

1 ( زان گیر قیاس دردمندان                                 در جذبٌه عشق دلپسندان ) م + ص + ص ( 

2 ( گر تو ز الهام در آن جانبی                               محرم راز است در آنجا نبی ) م + ص ( 

3 ( تماشای گل و گلزار کردن                               ِمی لعل از کف دلدار خوردن  ) م + ص ( 

4 ( به نام آنکه جان را زندگی داد                            طبیعت را به جان پایندگی داد ) م + ص + ص ( 

 اطالعات مقابل کدام گزینه نادرست است ؟ -    

1 ( چون ز پنجم روان بیارایی                               پس به اول چرا فرود آیی ) قافیه طبق قاعده یک ( 

2 ( تو همان دیده ای ز سورت آن                           کاهل صورت ز صورت سلطان ) ذوقافیتین است ( 

3 ( که بسی الف زد به دعوی ما                              پس ندانست قدر معنی ما ) قافیه نادرست است ( 

4 ( گر به زبان آوری سوسن آزاده ای                        برخی آزاده ای  کاو نبود ده زبان ) قافیه درونی ( 

 وجود دارد ؟-    
ً
 در بیت زیر کدام پایه های آوایی تماما

یک قطره ز اشک ما محیط است                                    یک چشمه ز چشم ما فرات است 

1 ( مستفِعُل – فعولن – فع لن                                                 2 ( مفعول – فاعالت – مفاعیلن 

3 ( مفاعلن – مستف – مفاعیل                                               4 ( مفعول – مفاعلن – فاعلن 

کدام وزن ناهمسان به دو صورت تقسیم بندی به ارکان می شود ؟ -    

1 ( از دست چو من عاشق دانی که چه برخیزد                      کآید به سر کویت در خاک درت افتد 

2 ( از بادٌه تو مستند ای دوست این عزیزان                           رنج و عنای مستان اکنون کشید باید 

3 ( زان می که کند ز شعله پر آتش                                        این گنبد خانٌه معّلق را 

4 ( تیر جفای تو هست دلکش جان دوز من                          جعبه ز سینه کنم تیر جفای  تو را 
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4 ( به نام آنکه جان را زندگی داد                            طبیعت را به جان پایندگی داد ) م + ص + ص ( 

 اطالعات مقابل کدام گزینه نادرست است ؟ -    

1 ( چون ز پنجم روان بیارایی                               پس به اول چرا فرود آیی ) قافیه طبق قاعده یک ( 

2 ( تو همان دیده ای ز سورت آن                           کاهل صورت ز صورت سلطان ) ذوقافیتین است ( 

3 ( که بسی الف زد به دعوی ما                              پس ندانست قدر معنی ما ) قافیه نادرست است ( 

4 ( گر به زبان آوری سوسن آزاده ای                        برخی آزاده ای  کاو نبود ده زبان ) قافیه درونی ( 

 وجود دارد ؟-    
ً
 در بیت زیر کدام پایه های آوایی تماما

یک قطره ز اشک ما محیط است                                    یک چشمه ز چشم ما فرات است 

1 ( مستفِعُل – فعولن – فع لن                                                 2 ( مفعول – فاعالت – مفاعیلن 

3 ( مفاعلن – مستف – مفاعیل                                               4 ( مفعول – مفاعلن – فاعلن 

کدام وزن ناهمسان به دو صورت تقسیم بندی به ارکان می شود ؟ -    

1 ( از دست چو من عاشق دانی که چه برخیزد                      کآید به سر کویت در خاک درت افتد 

2 ( از بادٌه تو مستند ای دوست این عزیزان                           رنج و عنای مستان اکنون کشید باید 

3 ( زان می که کند ز شعله پر آتش                                        این گنبد خانٌه معّلق را 

4 ( تیر جفای تو هست دلکش جان دوز من                          جعبه ز سینه کنم تیر جفای  تو را 
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 وزن کدام گزینه به صورت » ناهمسان « نیست ؟-    

1 ( آخر به چه میل همچو خامان                                        گه گاه بگیردت دل از ما 

2 ( ترسید زلف تو که کند چشم بد اثر                                     خورشید را ز پردٌه مشکین نقاب بست 

3 ( شراب عشق نخوردست هر که تا به قیامت                      ز ذوق مستی عشقت دمی به هوش بر آورد 

4 ( یک دانه ز دام عالم عشقت                                               در حوصله جای جان نمی گنجد 

کدام گزینه از نظر تعداد پایه های آوایی با سایر ابیات همخوانی ندارد ؟ -    

1 ( نمی بینم از همدمان هیچ بر جای                                   دلم خون شد از غصه ساقی کجایی 

2 ( پرده بر انداز شبی شمع وار                                                تا همه سوزیم به پروانگی 

3 ( کسانی عیب ما بینند و گویند                                            که روحانی ندانند از هوایی 

4 ( دلت سخت است و پیمان اندکی سست                           دگر در هر چه گویم بر کمالی 

 وزن واژه بیت کدام گزینه » مفاعیلن مفاعیلن فعولن « است ؟-    

1 ( اگر گل را نظر بودی چو نرگس تا جهان بیند                    ز شرم رنگ رخسارش چو نیلوفر در آبستی 

2 ( بسازم خنجری نیشش ز پوالد                                           زنم بر دیده تا دل گردد آزاد 

3 ( درد ما را نیست درمان الغیاث                                           هجر ما را نیست پایان الغیاث 

4 ( دم از سیر این دیر دیرینه زن                                             صالیی به شاهان پیشینه زن 

در همه گزینه ها مصراع های مقابل هم، هم وزن اند؛ به جز ......-    

1 ( باده او همدل من بام فلک منزل من                       ای شب خوش رو که تویی مهتر و ساالر حبش 

2 ( چه رعنا رقیبی چه شیرین طبیبی                          تو در جنگ آیی روم من به صلح 

3 ( هین که بس تاریک رویی ای گرفته آفتابت                بوالمعالی گشته بودی فضل و حجت می نمودی 

4 ( بدم بی عشق گمراهی درآمد عشق ناکامی                  چو بر صورت زند یک دم ز عشق آید جهان بر هم

نوع وزن همسان کدام بیت در مقابل آن صحیح است ؟-    

1 ( مگر به خواب بدیدم که مه مرا برداشت                    ببرد بر فلک و بر فلک نهاد مرا ) دو لختی ( 

2 ( گفتی گزیدی بر ما و کانی                                       بر بی گناهی بهتان چه باشد ) دو لختی ( 

3 ( گلزار کند عشقت آِن شورٌه خاکی را                         دربار کند موجب این جسم سحابی را ) تک پایه ای (

4 ( چو رکاب مصطفایی سوی عفو روی آرد                   دو هزار بولهب هم خوش و پر نیاز گردد ) تک پایه ای (

 کدام بیت در وزن دوری سروده شده است ؟ -    

1 ( امید هست که زودت به بخت نیک  ببینم               تو شاد گشته به فرمان دهی و من به غالمی 

2 ( سر عاشق که نه خاک در معشوق بود                     کی خالصش بود از محنت سر گردانی 

3 ( در این ظلمت سرا تا کی به بوی دوست بنشینم       گهی انگشت بر دندان گهی سر بر سر زانو 

4 ( باری به کام خویشتن آوردمش در بر دمی                بانگ نوا زد آن زمان مرغ سحر خوان سنگنک
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 پایه های آوایی کدام مصراع در مقابل آن نادرست است ؟-    

1 ( گر عمر بشد عمر دگر داد خدا : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

2 ( زلف بر افشان و در آن حلقه کش : مفتعلن مفتعلن فاعلن 

3 ( به خدا دیو مالمت برهد روز قیامت : فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 

4 ( بهاران بیاید ، ببخشی سعادت : فعولن فعولن فعولن فعولن 

در کدام گزینه تناسب آهنگ و وزن با محتوای آن بیشتر است ؟ -    

1 ( ما برای با تو بودن عمر خود را باختیم                     بد نبود ای دوست گاهی هم تو دل می باختی 

2 ( بدان دو نرگس مستش عظیم مخمورم                    چو بشکنند خمارم چه خوش بود به خدا 

3 ( در آییم از این در به نیروی عشق                              چرا روز و شب حلقه بر در زنیم ؟

4 ( گلبن خندان به دل و جان بگفت                             برگ منت هست به گلشن برآ 

 در کدام گزینه رکن آوایی » سه هجایی « وجود دارد ؟-    

1 ( من کیم ؟ باغی که چون با عطر عشق آمیختم       هر اناری را که پروردم به خون آلوده بود 

2 ( بر گرد ماهش می تنم بی لب سالمش می کنم      خود را زمین بر می زنم زان پیش کو گوید صال 

3 ( گاه به گاه پرسشی کن که زکات زندگی                    پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن است 

4 ( آب چه دانست که او گوهر کوبنده شود                   خاک چه دانست که او غمزه غّمازه شود 

تعداد پایه های آوایی کدام گزینه متفاوت است ؟ -    

1 ( اگر مرد دینی بسی نقش بینی                                 مکن سجده آن را که تو جان آنی 

2 ( چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش        که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم 

3 ( تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است                               راهرو گر صد هنر دارد توّکل بایدش 

4 ( گر چه وصالش نه به کوشش دهند                                             هر قدر ای دل که توانی بکوش 

در همه ی گزینه ها به جز .............. عیب قافیه وجود دارد؟-    

1( چنان کن کنون تا به روز قضا/نگردد ز رامش زمانی جذا

2( دلبران را دل اسیر دلبران/جمله معشوقان شکار عاشقان

3( چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر/همه روستایند و شیراز شهر

4( رخش لعل باد و دلش شاد باد/همیشه جهان را جهاندار باد

قافیه در همه ی ابیات درست است؛ به جز : -    

1 ( رو نمایم صبح بهر گو شمال / تا نگردید از منی ز اهل شمال 

2 ( آن یکی را قبله شد جوالهگی / و آن یکی حارس برای جامگی 

3 ( گفت بشنو گر نباشم جای لطف / سر نهادم پیش اژدرهای عنف 

4 ( قوم گفتندش که ای چون تّل ریگ / پس چه می کردی که ای، ای مرده ریگ ؟
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 پایه های آوایی کدام مصراع در مقابل آن نادرست است ؟-    

1 ( گر عمر بشد عمر دگر داد خدا : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

2 ( زلف بر افشان و در آن حلقه کش : مفتعلن مفتعلن فاعلن 

3 ( به خدا دیو مالمت برهد روز قیامت : فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 

4 ( بهاران بیاید ، ببخشی سعادت : فعولن فعولن فعولن فعولن 

در کدام گزینه تناسب آهنگ و وزن با محتوای آن بیشتر است ؟ -    

1 ( ما برای با تو بودن عمر خود را باختیم                     بد نبود ای دوست گاهی هم تو دل می باختی 

2 ( بدان دو نرگس مستش عظیم مخمورم                    چو بشکنند خمارم چه خوش بود به خدا 

3 ( در آییم از این در به نیروی عشق                              چرا روز و شب حلقه بر در زنیم ؟

4 ( گلبن خندان به دل و جان بگفت                             برگ منت هست به گلشن برآ 

 در کدام گزینه رکن آوایی » سه هجایی « وجود دارد ؟-    

1 ( من کیم ؟ باغی که چون با عطر عشق آمیختم       هر اناری را که پروردم به خون آلوده بود 

2 ( بر گرد ماهش می تنم بی لب سالمش می کنم      خود را زمین بر می زنم زان پیش کو گوید صال 

3 ( گاه به گاه پرسشی کن که زکات زندگی                    پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن است 

4 ( آب چه دانست که او گوهر کوبنده شود                   خاک چه دانست که او غمزه غّمازه شود 

تعداد پایه های آوایی کدام گزینه متفاوت است ؟ -    

1 ( اگر مرد دینی بسی نقش بینی                                 مکن سجده آن را که تو جان آنی 

2 ( چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش        که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم 

3 ( تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است                               راهرو گر صد هنر دارد توّکل بایدش 

4 ( گر چه وصالش نه به کوشش دهند                                             هر قدر ای دل که توانی بکوش 

در همه ی گزینه ها به جز .............. عیب قافیه وجود دارد؟-    

1( چنان کن کنون تا به روز قضا/نگردد ز رامش زمانی جذا

2( دلبران را دل اسیر دلبران/جمله معشوقان شکار عاشقان

3( چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر/همه روستایند و شیراز شهر

4( رخش لعل باد و دلش شاد باد/همیشه جهان را جهاندار باد

قافیه در همه ی ابیات درست است؛ به جز : -    

1 ( رو نمایم صبح بهر گو شمال / تا نگردید از منی ز اهل شمال 

2 ( آن یکی را قبله شد جوالهگی / و آن یکی حارس برای جامگی 

3 ( گفت بشنو گر نباشم جای لطف / سر نهادم پیش اژدرهای عنف 

4 ( قوم گفتندش که ای چون تّل ریگ / پس چه می کردی که ای، ای مرده ریگ ؟
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وزن بیت در کدام گزینه آمده است ؟-    

» از دام زلف و دانه ی خال تو در جهان / یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن 

1 ( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن                              2 ( مفتعلن َمفاعلن مفتعلن َمفاعلن 

3 ( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن                                 4 ( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 

 بحر تمام گزینه ها در مقابل آن ها درست است، به جز : -    

1 ( ز خصّلت صد جمال دیگر افزود ) هزج مسدس محذوف (           

2 ( غمزه ی ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ ) رمل مثمن سالم ( 

3 ( برین جان پریشان راحت آرید ) هزج مسدس محذوف (           

4 ( بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام ) رمل مثمن محذوف ( 

همه ی ابیات را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد؛ به جز : -    

1 ( این قّصه ی عجب شنو از بخت واژگون / ما را بکشت یار به انفاس عبسوی 

2 ( شیرین تر از آنی به شکر خنده که گویم / ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی 

3 ( هر چند که هجران ثمر وصل بر آرد / دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی 

4 ( چون می رود این کشتی سر گشته که آخر / جان در سر آن گوهر یکدانه نهادیم 

کدام بیت با » پایی که بر نیاید روزی به سنگ عشقی « هم وزن است ؟ -    

1 ( بسیار سفر باید تا پخته شود خامی / صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی 

2 ( آن سرو که گویند به باالی تو ماند / هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند 

3 ( هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی / ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی 

4 ( ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد / از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران 

وزن مقابل کدام مصراع، درست نیست ؟-    

1 ( چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش تر است ) مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن ( 

2 ( خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است ) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن ( 

3 ( من تن به قضای عشق دادم ) مفعوُل مفاعلن فعولن ( 

4 ( و گر تو جور کنی رای ما دگر نشود ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن ( 

وزن مصراع های زیر به ترتیب کدام است ؟-    

» نگاه کن که در اینجا / سکوت چیست به جز حرف های نا گفته / و من نگاه نکردم «

2 ( مفاعلن فعالتن، مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن، مفاعلن فعالتن  1 ( مفاعلن فعالُت ، مفاعلن فع لن مفاعلن فع لن، مفاعلن فعالتن  

4 ( مفاعلن فعالتن، مفاعلن فع لن مفاعلن فعالتن، مفاعلن فع لن  3 ( مفاعلن فعالتن ، مفاعلن فعالتن فعالتن فعلن ، مفاعلن فعلن  
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 اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه آمده است ؟ -    

» بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند / که مکّدر شود آیینه ی مهر آیینم  « 

1 ( فاعالتن به جای فاعالتن ، قلب، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند                 2 ( ابدال، حذف همزه، قلب 

3 ( فاعالتن به جای فعالتن، حذف همزه، ابدال              4 ( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، حذف همزه، ابدال 

وزن کدام بیت » مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع « است ؟ -    

1 ( دست صبا در جهان نافه گشای آمده است / بر سر هر شاخسار غالیه سای آمده است 

2 ( پیر من از میکده بویی شنید / دست زد و جامه سراسر درید 

3 ( روی نیاورد به من یار که معیوبی و بدم / لیک شد از خنده ی او فاش که بس بی خردم 

4 ( چشمه ی نوش است این دهان که تو داری / آب حیات است یا لبان که تو داری 

پایه های آوایی کدام بیت نادرست است ؟ -    

1 ( من همگی چو شیشه ام شیشه گری است پیشه ام / آه که شیشه ی دلم از حجری چه می شود ؟

من / هـ / م / گی / ُج / شی / ِش / ام / شی / ِش / گ / ری / ست / پی / ِش / ام / آ / ه / ک / شی / ِش / ِد / َل / َمز / َح / َج / ری / چ / می / ش / ود 

2 ( چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش می دار / ازین باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد. 

چ / را / غس / تین / د / ل / بی / دا / ر / ب / زی / ر / دا / م / نش / می / دا / َر / زین / با / ُد / هـَ  / وا / بگ / ذر / هَـ / وا / یش / شو / ُر / شر / دا / رد 

3 ( بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد / نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد 

ب / ها / را / مد / ب / ها / را / مد / ب / ها / ر / مش / ک / با / را / مد / ن / گا / را / مد / ن / گا / را / مد / ن / گا / ر / بر / د / با / را / مد 

4 ( غلغل مستان چو به گردون رسید / کرکس زّرین فلک پر گرفت 

غل / غ / ِل / مس / تان / چ / ب / گر / دو ) ن ( / ر / سید / َکر / ک / ِس / زر / ری / ن / ف / لک / پر / گ / رفت 

تعداد هجاهای تمام ابیات یکسان است؛ به جز .....................-    

1 ( روزگاری شد که سر تا پا دلی غمناک دارم / همچو صبح از دست غم هر شب گریبان چاک دارم 

2 ( باغ رضوان است اینجا یا خراسان است اینجا / هیچ مشکل نیست در ره کار آسان است اینجا 

3 ( مطربا این پرده زن کز ره زنان فریاد و داد / خاصه این ره زن که ما را اینچنین بر باد داد 

4 ( می گریزم زین دغل کاران دنیا می گریزم / تا نیابندم دگر گم کرده جاپا می گریزم 

قافیه در کدام بیت، نادرست و ناروا است ؟-    

1( ز هر ناحیت کاروان ها روان/به دیدار آن صورت بی روان

2( شب سیاه بدان زلفکان تو ماَند/سپید روز به پاکی رخان تو ماَند

3( گرفتم که خود هستی از عیب پاک/تعّنت مکن بر مِن عیبناک

4( نک بهاران شد، صال ای لولیان/بانگ نای و سبزه و آب روان
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 اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه آمده است ؟ -    

» بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند / که مکّدر شود آیینه ی مهر آیینم  « 

1 ( فاعالتن به جای فاعالتن ، قلب، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند                 2 ( ابدال، حذف همزه، قلب 

3 ( فاعالتن به جای فعالتن، حذف همزه، ابدال              4 ( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، حذف همزه، ابدال 

وزن کدام بیت » مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع « است ؟ -    

1 ( دست صبا در جهان نافه گشای آمده است / بر سر هر شاخسار غالیه سای آمده است 

2 ( پیر من از میکده بویی شنید / دست زد و جامه سراسر درید 

3 ( روی نیاورد به من یار که معیوبی و بدم / لیک شد از خنده ی او فاش که بس بی خردم 

4 ( چشمه ی نوش است این دهان که تو داری / آب حیات است یا لبان که تو داری 

پایه های آوایی کدام بیت نادرست است ؟ -    

1 ( من همگی چو شیشه ام شیشه گری است پیشه ام / آه که شیشه ی دلم از حجری چه می شود ؟

من / هـ / م / گی / ُج / شی / ِش / ام / شی / ِش / گ / ری / ست / پی / ِش / ام / آ / ه / ک / شی / ِش / ِد / َل / َمز / َح / َج / ری / چ / می / ش / ود 

2 ( چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش می دار / ازین باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد. 

چ / را / غس / تین / د / ل / بی / دا / ر / ب / زی / ر / دا / م / نش / می / دا / َر / زین / با / ُد / هـَ  / وا / بگ / ذر / هَـ / وا / یش / شو / ُر / شر / دا / رد 

3 ( بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد / نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد 

ب / ها / را / مد / ب / ها / را / مد / ب / ها / ر / مش / ک / با / را / مد / ن / گا / را / مد / ن / گا / را / مد / ن / گا / ر / بر / د / با / را / مد 

4 ( غلغل مستان چو به گردون رسید / کرکس زّرین فلک پر گرفت 

غل / غ / ِل / مس / تان / چ / ب / گر / دو ) ن ( / ر / سید / َکر / ک / ِس / زر / ری / ن / ف / لک / پر / گ / رفت 

تعداد هجاهای تمام ابیات یکسان است؛ به جز .....................-    

1 ( روزگاری شد که سر تا پا دلی غمناک دارم / همچو صبح از دست غم هر شب گریبان چاک دارم 

2 ( باغ رضوان است اینجا یا خراسان است اینجا / هیچ مشکل نیست در ره کار آسان است اینجا 

3 ( مطربا این پرده زن کز ره زنان فریاد و داد / خاصه این ره زن که ما را اینچنین بر باد داد 

4 ( می گریزم زین دغل کاران دنیا می گریزم / تا نیابندم دگر گم کرده جاپا می گریزم 

قافیه در کدام بیت، نادرست و ناروا است ؟-    

1( ز هر ناحیت کاروان ها روان/به دیدار آن صورت بی روان

2( شب سیاه بدان زلفکان تو ماَند/سپید روز به پاکی رخان تو ماَند

3( گرفتم که خود هستی از عیب پاک/تعّنت مکن بر مِن عیبناک

4( نک بهاران شد، صال ای لولیان/بانگ نای و سبزه و آب روان



علوم و فنون ادبی

76

وزن مقابل تمام مصراع ها درست است ؛ به جز .................-    

1 ( زان نظر ماتیم ای شه آن نظر بر مات باد ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ( 

2 ( هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن ( 

3 ( مرا چه غم اگرم هست چشم خواب آلود ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن ( 

4 ( داشتم چشم به عهدی که کند یا رو بماند ) فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن ( 

در کدام مصراع، » تو « هجای بلند در نظر گرفته شده است ؟-    

1 ( در تو زیادت نظری کرده اند                                         2 ( تو رستم دل و جانی و َسرُوِر مردان 

3 ( به پیش تو چه زند جان و جان کدام ُبَود ؟                    4 ( بر اثر دل ُبرو تا تو ببینی درون 

حروف قافیه ی کدام بیت، به صورت »مصوت + صامت + صامت« است؟ -    

1( من از ابر بینم همی باد و نم/ندانم که نگرس چرا شد دژم

2( ما را همه شب نمی برد خواب/ای خفته ی روزگار دریاب

3( گر مستمند و با دل غمگینم/خیره مکن مالمت چندینم

4( خاک دل آن روز که می بیختند/شبنمی از عشق بر آن ریختند

 بیت »چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج / که یک جو نیرزد سرای سپنج« با کدام بیت هم وزن است؟-    

1( من و غم ازین پس که دور از رخ تو / چه باشد اگر یک شبی پیشم آیی؟ 

2( بیاید به سویت ز هر سمت، نیکی / اگر خدمت خلق را پیشه کردی

3( حالل است رفتن به صحرا ولیک / نه انصاف باشد که بی ما َرَوند 

4( ز ما گر طاعت آید شرمساریم / وزیشان گر قبیح آید، جمیل است

کدام دو بیت هم وزن هستند؟ -    

الف( جمع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشوم / راه تو دیدم پس از این همره ایشان نشوم

ب( آن که بنا کرد جهان زین چه خواست؟ / گر به دل اندیشه کنی زین رواست 

پ( زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم / گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم 

ت( حرف مرا گوش کن بادۂ جان نوش کن / بیخود و بیهوش کن خاطر هشیار را 

4( ب – ت 3( پ – ب    2( الف - پ    1( الف - ت  

 در بیت زیر، مضمون ...... شعر با وزن ..... آن مطابقت .......-    

» او رفت و داغ ماتمیان نیم سوز ماند                               وین داغ ماند بر جگر اهل روزگار « 

1 ( عاشقانه ، ضربی و کوتاه ، ندارد                            2 ( اندوهناک، یکنواخت و کشیده، دارد 

3 ( غم انگیز، یکنواخت و کشیده ، ندارد                    4 ( عارفانه ، ضربی و کوتاه، دارد 
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 بیت کدام گزینه با بیت زیر هم وزن است؟-    

»ای دل تو را نگفتم از عاشقی حذر کن / بگذار نیکوان را وز مهرشان ُگذر کن«

1( یک لحظه ات پر می دهد یک لحظه لنگر می دهد / یک لحظه صبحت می کند یک لحظه شامت می کند

2( جور بکن که حاکمان جور کنند بر رهی / شیر که پایبند شد تن بدهد به روبهی

3( به نظم اندر آری دروغی طمع را / دروغ است سرمایه مر کافری را

4( محمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی / بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی

وزن چند واژه »فعولن« است؟-    

»مترادف، مالمت، کتابت، متناسب، نسیمی، رهگذر، آرزو، صنما، رهایی، پیمانه ها، عاشقان، نمایش، بهارک، همراه«

4( پنج 3( شش   2( هفت   1( سه  

 پایه های آوایی کدام مصراع درست مشخص شده است؟ -    

2( تا گلت در پا بریزد و ارغوان بر سر ببارد:  ١( دالرامی که من دانم گر از پرده برون آید:   

4( چون راست کاندر کار شد وز کعبه در خمار شد:  3( یقین دان که همچون تو بسیار کس:  

ُب      رون    آ    ید را    از    پر     ِد من     دا     نم    گ د     ال     را    می     ِک 
ر     سر     ب     با    ردو    ار    غ     وان    َب پا    ب    ری    زد تا     گ    لت    در 

ر      کس ن   ُت      بس    یا ِک     هم     چو ّی    قین     دان

ّخم    ما    ر     شد وز    کع    ِب     در  در    کا     ر     شد چن     را     ست    کن 

 در چند مصراع رکن »مفتعلن« به کار رفته است؟-    

ب( چنان مست دیدار و حیران عشق الف( هر چه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را 

ت( دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش  پ( شربت زهر ار تو دهی نیست تلخ   

ج( فاش مکن فاش تو اسرار عرش ث( تازه کن اسالم دمی خواجه رها کن گله را  

4( چهار 3( سه   2( دو   1( یک  

وزن و محتوای کدام دو بیت هماهنگ است ؟ -    

الف ( ای صوفیان عشق بدرید خرقه ها                             صد جامه ضرب کرد گل از لذت صبا 

ب ( مهمان تو ام ای جان زنهار مخسب امشب               ای جان و دل مهمان زنهار مخسب امشب 

ج ( باز به بط گفت که صحرا خوش است                         گفت شبت خوش که مرا جا خوش است 

د ( دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش                                 چو تشنه تو باشد که باشد سقایش 

1 ( الف – د               2 ( ب- د                       3 ( الف – ج                   4 ( ب – ج 
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 مفاعیُل مفاعیُل فعولن است؟   - 
ُ

وزن عروضی کدام بیت، مفعول

1( آن برگ رزان بین که بر شاخ رزان است/گویی به مثل پیرهن رنگرزان است

2( زگاه دولت افراسیاب تا امروز/بر آن حصار نشد چیره هیچ کس به هنر

3( مر طیر و وحش گرسنه را در فضای دشت/چون تیغ بی دریغ تو یک میزبان نماند

4( من آن َکسم که گه نظم هیچ گوینده/به لفظ و معنی چون من ندارد استقالل

 در همه ابیات به جز بیت گزینه ... ویژگی های شعر بیدل مشهود است. -    

1( حسن هر جا دست بیداد تجّلی وا کند / نیست جز حیرت کسی فریادرس آیینه را 

2( اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند / کسی به حسن و مالحت به یار ما نرسد 

3( غنچه نقد راحتش از پیکر افسرده است / گل اگر عرض کمالش دیده ای خمیازه است

4( چون حباب آخر نفس آشوب هستی می شود / خانه ما سیل بنیادش هوای خانه است

 وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست آمده است؟-    

1( هم امروز از پشت بارت بیفکن )فعولن فعولن فعولن فعولن

2( باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان )مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

3( هر جا حیاتی بیشتر مردم در او بی خویش تر )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

4( نیست ممکن عشق را در سینه پنهان داشتن )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 قاعده ی قافیه ی کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟-    

1( ای چشم تو دل فریب و جادو/در چشم تو خیره چشم آهو

2( به عهد گل شدم از توبه ی شراب خجل/که کس مباد ز کردار ناصواب خجل 

3( خوش خبر بادی ای نسیم شمال/که به ما می رسد زمان وصال

4( هزار دشمنم ار می کنند قصد هالک/گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

 امتداد و تعداد هجاهای کدام گزینه با مصراع » از دشمنان برند شکایت به دوستان « یکسان است ؟ -    

1 ( عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش                             2 ( کی نماید تربیت جایی که استعداد نیست ؟

3 ( ای صبح دم، ببین که کجا می فرستمت                    4 ( دریاب کنون که نعمت هست به دست 

 وزن کدام بیت متفاوت است ؟ -    

1 ( جان طرب پرست ما عقل خراب مست ما                   ساغر جان به دست ما سخت خوش است ای خدا

2 ( ای دل آغشته به خون چند بود شور و جنون              پخته شد انگور کنون غوره میفشار بیا 

3 ( چرخ بگردید بسی تا که چنین چرخ زدم                      یار بنالید بسی تا که در این غار شدم 

4 ( تا همه جان ناز شود چونک طرب ساز شود                 تا سر خم باز شود گل ز سرش دور کنم 
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 در کدام گزینه به ترتیب لغات هم وزن کلمات زیر ذکر شده اند؟-    

»حمایل - سبزپوشان - ارغنون - برنجیدی«

2( جانان – سهل انگاری - اربابان - حسودان 1( ساحل - نگاران - دستان - نگوییم  

4( سراب - گلعذاری - کنگره - غنیمتی 3( جواهر - شادمانی - واعظان - شبانگاهان  

در بیت کدام گزینه، یک هجای کوتاه معادل یک هجای بلند در نظر گرفته شده است؟-    

1( چو با پهلوان کار برساختند/ ز بیگانه خانه بپرداختند

2( به من ده که بس بی دل افتاده ام / وز این هر دو بی حاصل افتاده ام

3( یکی خانه کرد اندر البرز کوه / که دیو اندران رنج ها شد ستوه

4( بدو گفت چون تیره شد روی کار / نشاید شمردن به بد روزگار

وزن کدام بیت با بقیه متفاوت است؟-    

1( جان بی جمال جانان پیوند جان نجوید / چیزی که دل نخواهد با جان چه کار دارد

2( برخیز تا ببینی قندیل آسمان را / چون شمع صبحگاهی پیش رخت نشسته

3( در تاب می شد جان مه چون چهره می افروختی/ تاریک می شد چشم شب چون ُطّره می پیراستی

4( گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی / گفتم منم غریبی از شهر آشنایی

در کدام گزینه به ترتیب یک بیت با وزن دولختی و یک بیت با وزن همسان آمده است؟-    

الف( در جلوه گاه معنی معشوق رخ نموده / در بارگاه صورت تختش عیان نهاده

ب( ای بت یاقوت لب وی مه نامهربان / شمع شبستان دل گلبن بستان جان

پ( چونکه من از دست شدم در ره من شیشه منه / ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم

ت( مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را / در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را

4( ب / الف 3( ت / پ    2( ت / ب    1( الف / پ   

وزن کدام بیت » -U --UU- /- U--UU- « است؟-    

1( جور بکن که حاکمان جور کنند بر رهی / شیر که پایبند شد تن بدهد به روبهی

2( در عین تیرباران چشم از تو بر نبستم / در وقت دادن جان دل از تو برنکندم

3( تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند / سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی

4( شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب / باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد

 کدام بیت بر وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« سروده نشده است؟   - 

1( شانه زند چو کلک من طره مشک فام را / سرمه ی خامشی دهد طوطی خوش کالم را

2( چون به رباب می زند مطرب عشق چنگ را / ناخن شیر گویی از چنگ و رباب می پرد 

3( چون تو به باغ بگذری گل نرسد به بوی تو الیک رسد به قامتت سرو اگر روان بود

4( سر به گریبان خواب از چه فرو برده ای / بر قد روشن دالن جامه بریده است صبح
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 در کدام گزینه به ترتیب لغات هم وزن کلمات زیر ذکر شده اند؟-    

»حمایل - سبزپوشان - ارغنون - برنجیدی«

2( جانان – سهل انگاری - اربابان - حسودان 1( ساحل - نگاران - دستان - نگوییم  

4( سراب - گلعذاری - کنگره - غنیمتی 3( جواهر - شادمانی - واعظان - شبانگاهان  

در بیت کدام گزینه، یک هجای کوتاه معادل یک هجای بلند در نظر گرفته شده است؟-    

1( چو با پهلوان کار برساختند/ ز بیگانه خانه بپرداختند

2( به من ده که بس بی دل افتاده ام / وز این هر دو بی حاصل افتاده ام

3( یکی خانه کرد اندر البرز کوه / که دیو اندران رنج ها شد ستوه

4( بدو گفت چون تیره شد روی کار / نشاید شمردن به بد روزگار

وزن کدام بیت با بقیه متفاوت است؟-    

1( جان بی جمال جانان پیوند جان نجوید / چیزی که دل نخواهد با جان چه کار دارد

2( برخیز تا ببینی قندیل آسمان را / چون شمع صبحگاهی پیش رخت نشسته

3( در تاب می شد جان مه چون چهره می افروختی/ تاریک می شد چشم شب چون ُطّره می پیراستی

4( گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی / گفتم منم غریبی از شهر آشنایی

در کدام گزینه به ترتیب یک بیت با وزن دولختی و یک بیت با وزن همسان آمده است؟-    

الف( در جلوه گاه معنی معشوق رخ نموده / در بارگاه صورت تختش عیان نهاده

ب( ای بت یاقوت لب وی مه نامهربان / شمع شبستان دل گلبن بستان جان

پ( چونکه من از دست شدم در ره من شیشه منه / ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم

ت( مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را / در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را

4( ب / الف 3( ت / پ    2( ت / ب    1( الف / پ   

وزن کدام بیت » -U --UU- /- U--UU- « است؟-    

1( جور بکن که حاکمان جور کنند بر رهی / شیر که پایبند شد تن بدهد به روبهی

2( در عین تیرباران چشم از تو بر نبستم / در وقت دادن جان دل از تو برنکندم

3( تاریخ این حکایت گر از تو باز پرسند / سرجمله اش فروخوان از میوه بهشتی

4( شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب / باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد

 کدام بیت بر وزن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« سروده نشده است؟   - 

1( شانه زند چو کلک من طره مشک فام را / سرمه ی خامشی دهد طوطی خوش کالم را

2( چون به رباب می زند مطرب عشق چنگ را / ناخن شیر گویی از چنگ و رباب می پرد 

3( چون تو به باغ بگذری گل نرسد به بوی تو الیک رسد به قامتت سرو اگر روان بود

4( سر به گریبان خواب از چه فرو برده ای / بر قد روشن دالن جامه بریده است صبح
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کدام بیت در بحر رمل مثمن سالم« است؟-    

1( می رود تا در کمند افتد به پای خویشتن / گر بر آن دست و کمان چشم افتد نخجیر را  

2( لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن / بر او شکرانه بودی گر بدیدی ملک پرویزت 

3( بر آرند فریاد عشق از ختا / گر این شوخ چشمان به یغما روند 

4( من نه آن صورت پرستم کز تمّنای تو مستم / هوش من دانی که بر دست آن که صورت می نگارد

وزن شعر زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -    

»در شب تیره چو گوری که کند شیطانی / وندر آن دام دل افسایش را / دهد آهسته صفا« 

1( فاعالتن فاعالتن فعالتن / فعالتن فعالتن فعلن / فعالتن فعلن

2( فاعالتن فعالتن فعالتن / فعلن فاعالتن فعالتن/  فعلن فعالتن فعلن 

3( مفاعیلن مفاعلن مفاعیلن / مفاعیلن فعولن / مفاعلن فعل

4( فاعالتن فعالتن فعلن / فعالتن فعالتن فعلن / فاعالتن فعلن 

در کدام بیت اختیار وزنی »قلب« به کار رفته است؟ -    

1( آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم / سیر نمی شود نظر بس که لطیف منظری 

2( هر که تو را نیک خواه، نیکوی او را دلیل / هر که تو را بدسگال، ندامت او را ندیم 

3( داو کمالت تمام با قمران در قمار / حصن بقایت فزون از هرمان در هرم

4( هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب / عهد فراموش کند مدعی بی وفاست

 در کدام گزینه، قافیه »حروف الحاقی« ندارد؟ -    

1( این قدر ارشاد تو بخشیده ای / تا بدین، بس عیب ما پوشیده ای  

2( من پار بخورده ام شرابی / امسال چه مستم و خرابی 

3( تا چند کوشی آخر در خون بی گناهان؟ / آهسته تر زمانی، ای میر کج کالهان 

4( این دهان بربند تا بینی عیان / چشم بند آن جهان حلق و دهان 

 در کدام گزینه »قافیه درونی« وجود دارد؟ -    

1( سلسله موی دوست، حلقه ی دام بالست / هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست 

2( چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری / که تا بر هم زنی دیده، نه این بینی نه آن بینی 

3( برو ای گدای مسکین در خانه علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را 

4( گفتم به نیرنگ و فسون، پنهان کنم ریش درون / پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود 
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هر دو بیت کدام گزینه، دو قافیه پایانی دارند؟  -    

الف( همه از صنع تو مکان و مکین/ همه در امر تو زمان و زمین 

ب( مقام دل گشایش جمع جمع است/ جمال جان فزایش شمع جمع است 

پ( عقل ما رهنمای هستی اوست/ هست ها زیر پای هستی اوست 

ت( عقل کانجا رسید سر بنهد / مرغ کانجا پرید پر بنهد 

ث( علم بی حلم شمع بی نور است / هر دو با هم چو شهد زنبور است 

4( ب، ث   3( الف، ت    2( ب، پ    1( الف، ث   

 به ترتیب نوع قافیه در چند بیت بر پایه قاعده » « و در چند بیت بر پایه قاعده » « است؟ -    

الف( ما جمله بی خوابان شده در خوابگه رقصان شده / ای ماه بی نقصان شده و انجم ز مه رقصان شده 

ب( جان گرگان و سگان هر یک جداست / متحد جان های شیران خداست 

پ( مستی افسونگرش آهو شده / مستی آهو برش آهو شده 

ت( دم ده و عشوه ده ای دلبر سیمین بر من / که دمم بی دم تو چون اجل آمد بر من 

ث( ای چمن آرا خزان گشتم بهاری ده مرا / سبز گردان هم چو سرو و برگ و باری ده مرا 

4( چهار / یک 3( یک / چهار    2( سه / دو     ١( دو/ سه    

 نادرست مشخص شده است؟-    
ً
در ابیات کدام گزینه ردیف تماما

الف( سماع از بهر جان بی قرارست / سبك برجه چه جای انتظارست 

ب( متاز ای دل سوی دریای ناری / که میترسم که تاب نار ناری 

پ( ُحسن تو همیشه در فزون باد / رویت همه ساله الله گون باد 

ت( زبان خامه ندارد سر بیان فراق / وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق 

ث( شنیدم که در مصر میری اجل / سپه تاخت بر روزگارش اجل

4( ث، ب 3( ب، ت    2( الف، ب    1( الف، ث   

 قاعده قافیه ابیات کدام گزینه با یکدیگر یکسان نیست؟-    

لف( که آن ترك در جنگ نر اژدهاست / در آهنگ و در کینه ابر بالست 

ب( جهان خیره ماند ز فرهنگ او / از آن برز و باال و اورنگ او 

ج( بدیشان نبد ز آتش مهر تیو): توانایی( / به یك ره برآمد ز هر دو غریو 

د( بیابان از آن آب دریا شود / که ابر از بخارش به باال شود 

هـ( به من داده بودند و بخشیده راست / تو را کین پیشین نبایست خواست

4(هـ و ج 3(الف و د     2(ب و د     1(ب و ج    
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هر دو بیت کدام گزینه، دو قافیه پایانی دارند؟  -    

الف( همه از صنع تو مکان و مکین/ همه در امر تو زمان و زمین 

ب( مقام دل گشایش جمع جمع است/ جمال جان فزایش شمع جمع است 

پ( عقل ما رهنمای هستی اوست/ هست ها زیر پای هستی اوست 

ت( عقل کانجا رسید سر بنهد / مرغ کانجا پرید پر بنهد 

ث( علم بی حلم شمع بی نور است / هر دو با هم چو شهد زنبور است 

4( ب، ث   3( الف، ت    2( ب، پ    1( الف، ث   

 به ترتیب نوع قافیه در چند بیت بر پایه قاعده » « و در چند بیت بر پایه قاعده » « است؟ -    

الف( ما جمله بی خوابان شده در خوابگه رقصان شده / ای ماه بی نقصان شده و انجم ز مه رقصان شده 

ب( جان گرگان و سگان هر یک جداست / متحد جان های شیران خداست 

پ( مستی افسونگرش آهو شده / مستی آهو برش آهو شده 

ت( دم ده و عشوه ده ای دلبر سیمین بر من / که دمم بی دم تو چون اجل آمد بر من 

ث( ای چمن آرا خزان گشتم بهاری ده مرا / سبز گردان هم چو سرو و برگ و باری ده مرا 

4( چهار / یک 3( یک / چهار    2( سه / دو     ١( دو/ سه    

 نادرست مشخص شده است؟-    
ً
در ابیات کدام گزینه ردیف تماما

الف( سماع از بهر جان بی قرارست / سبك برجه چه جای انتظارست 

ب( متاز ای دل سوی دریای ناری / که میترسم که تاب نار ناری 

پ( ُحسن تو همیشه در فزون باد / رویت همه ساله الله گون باد 

ت( زبان خامه ندارد سر بیان فراق / وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق 

ث( شنیدم که در مصر میری اجل / سپه تاخت بر روزگارش اجل

4( ث، ب 3( ب، ت    2( الف، ب    1( الف، ث   

 قاعده قافیه ابیات کدام گزینه با یکدیگر یکسان نیست؟-    

لف( که آن ترك در جنگ نر اژدهاست / در آهنگ و در کینه ابر بالست 

ب( جهان خیره ماند ز فرهنگ او / از آن برز و باال و اورنگ او 

ج( بدیشان نبد ز آتش مهر تیو): توانایی( / به یك ره برآمد ز هر دو غریو 

د( بیابان از آن آب دریا شود / که ابر از بخارش به باال شود 

هـ( به من داده بودند و بخشیده راست / تو را کین پیشین نبایست خواست

4(هـ و ج 3(الف و د     2(ب و د     1(ب و ج    
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در ابیات زیر همه قافیه ها به جز ... از الگوی هجایی » مصوت + صامت + حروف الحاقی« تشکیل شده اند.-    

1(گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم / ز جام وصل ِمی نوشم ز باغ عیش گل چینم 

2(آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند / بر جای بدکاری چو من یك دم نکوکاری کند 

3(تا گواهی بدهم و بیرون شوم / سیرم از هستی در آن هامون شوم 

4(یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد / دوستی ِکی آخر آمد دوستداران را چه شد

عالمت هجاهای کدام بیت، چهار بار تکرار »U- - -« نیست؟-    

1( نظر در نامه می دارد ولی با لب نمی خواند/ همی داند کز این حامل چه صورت زایدش فردا 

2( اگر صد همچو من گردد هالک او را چه غم دارد / که نی عاشق نمی یابد که نی دلخسته کم دارد 

3( تو مستان را نمی گیری پریشان را نمی گیری / خنک آن را که می گیری که جانم مست ایشان است

4( شمع جهان دوش نبد نور تو در حلقه ما / راست بگو شمع رخت دوش کجا بود کجا

تعداد مصوت های کوتاه مقابل کدام عبارت درست است؟-    

2( نادان را به از خاموشی نیست. )2( 1( احمق را ستایش خوش آید. )۵(  

4( تیر مار به دست دشمن بکوب. )۷( 3( حریص با جهانی گرسنه است. )۷( 

 تعداد هجاهای کوتاه کدام مصراع کم تر است؟-    

2( خورشید را حاجب تویی اّمید را واجب تویی 1( همی گفت این معما با قرینی  

4( راه دراز است برانیم تیز 3( آن مه تابنده ی فرخنده را  

عالمت هجاهای کدام گزینه ها با بیت زیر برابر نیست؟-    

»همین حاصلت باشد از عمر باقی / اگر همچنین اش به آخر رسانی«

1( همی گویم بگریم در غمت زار / دگر گویم بخندی بر گرستن

2( مرنجان دلم را که این مرغ وحشی / ز بامی که برخاست مشکل نشیند

3( پیمبر بدان داد مر علم حق را / که شایسته دیدش مر این مهتری را

4( خدایا تو دانی که بر ما چه آمد؟ / خدایا تو دانی که ما را چه می شد؟

در کدام گزینه واج های »و«، »ی« و »ه« همگی صامت اند؟-    

1( گوارا - دین - سیاه - توس - سریر - پنجاه 

2( اوج - صید - هراس - فردوس - جریان - سایه

3( غریو - پیمان - کوزه - شوق - بیل - ماه 

4( درو - حسین - نگاه - گرو - سیالب – چاه
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عبارت کدام گزینه درست نیست؟-    

1( واج از هجا به دست می آید و شکل نوشتاری حرف است. 

2( کوچک ترین واحد آوایی زبان واج است. در زبان فارسی 29 واج وجود دارد. 

3( تعداد هجاهای یک کلمه با تعداد مصّوت های آن کلمه برابر است. 

4( وزن، آشکارترین ابزار موسیقایی شعر است. 

هجاهای واژه های زیر، به ترتیب در کدام گزینه درست است؟ -    

»مصراع، پایانی، خویشتن، تصّوف«

--UU/--/-U-/U- )4  --UU/---/---/U- )3  --U/-U-/---/U-- )2  --/-U/-U-- )1

واژه های کدام گزینه از دو هجای کشیده درست شده است؟ -    

4( رستخیز، رویداد، روزگار 3( آشکار، آواز، دلسوز   2( پایدار، باغچه، نیمروز   1( فارسی، دیندار، نامجوی   

در مصراع زیر، چند هجای کوتاه وجود دارد؟-    

»تا که رسیدم بر او، از همه بیزار شدم« 

4( پنج 3( هشت    2( شش   1( هفت   

مصراع زیر، به ترتیب چند صامت و چند مصّوت دارد؟-    

»دلی دارم خریدار محّبت« 

4( چهارده، یازده  3( چهارده، ده  2( پانزده، یازده   1( پانزده، ده  

عالیم هجایی کدام بیت از تکرار چهار بار )-UU-( در هر مصراع تشکیل شده است؟ -    

1( مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 

2( تنم تنها نمی خواهد که در کاشانه بنشیند / دلم را دل نمی آید که بی جانانه بنشیند 

3( کیست که پیغام من به شهر شروان برد / یک سخن از من بدان مرد سخندان برد 

4( ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود / وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

همه ی ابیات زیر به جز ............... ذوقافیتین است؟-    

1( ز گردان ایران هما ورد خواست/ز جوالن او در جهان گرد خاست

2( ای از مکارم تو شده در جهان خبر/افکنده از سیاست تو آسمان سپر

3( آتش است این بانگ و نیست باد/هر که این آتش ندارد نیست باد

4( درد عشقی کشیده ام که مپرس/زهر هجری چشیده ام که مپرس
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 عالمت های زیر هماهنگ با کدام گزینه است؟-    

U-- / -U- /--U

4( گواهی، کارمند، تنظیم 3( مقابل، دادرس، پاسدار  2( مفاهیم، موسیقی، ساربان  1( مدارس، فارسی، تعداد 

 در واژه های زیر به ترتیب چند صامت »ی« و »و« وجود دارد.-    

»آورد، میدان، کوچه، آینه، طوفان، وام، شیرین، توانا، پیاپی«

4( چهار، سه 3( چهار، چهار  2( پنج، چهار  1( پنج، سه  

در کدام بیت، حروف قافیه )مصوت + صامت( است؟-    

1( در حقیقت یار یکدل کیمیاست  / چون صدف کمیاب و چون ُدر پربهاست

2( بهر مردی چون تو واال و حکیم / بارگاهی باید و کاخی عظیم

3( هر چه او کرده عیب او مکنید / با بد و نیک جز نکو مکنید

4( چون به پایان برد کار آن سرا / آمدند از ره رفیق و آشنا

 همه ی ابیات به استثنای بیت ............ قافیه درونی دارند.-    

1( مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

2( دیده شیر است مرا جان دلیر است / َزهره شیر است مرا ُزهره تابنده شدم

3( در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن / من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود 

4( طرفه می دارند یاران صبر من بر داغ و درد / داغ و دردی کز تو باشد خوش تر است از باغ و ورد

با توجه به عالمت هجاها کدام ویژه با حذف همزه تلفظ شده است؟-    

----U 4( دانش آموز   U-U-- 3( پیام آور   U--U 2( گل اندام  -U-U-U 1( کارآزموده

 کدام بیت، ذوقافیتین است؟ -    

1( گالب است گویی به جویش روان / همی شاد گردد زبویش روان 

2( کاشکی جز تو کسی داشتمی / یابه تو دست رسی داشتمی 

3( نشود فاش کسی آنچه میان من و توست / تا اشارات نظر نامه رسان من و توست 

4( روز وصل دوستداران یاد باد / یاد باد آن روزگاران یاد باد 

تقطیع درست هجاهای مصراع: »خود شکن آیینه شکستن خطاست« با نشانه های هجایی، کدام است؟-    

 U-/U-U-/UU- )2   -U-/U-U-/-UU- )1

-U/-U-U/-UU-- )4   -U-/-UU-/-UU- )3
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هجای کشیده و نشانه ی آن کدام است؟-    

1( پا )صامت + مصوت بلند( – 

U )2( تو )صامت + مصوت کوتاه

3( گل )صامت + مصوت کوتاه + صامت( – 

/U - )4( آب )صامت + مصوت بلند + یک یا دو صامت

هجاهای بیت »چنین است کیهان پر درد و رنج / چه نازی به نام و چه نازی به گنج« با عالمت خاص هر هجا در کدام گزینه -    
به ترتیب و به درستی آمده است؟

-/--U-/--U-/U-- )4            -U--/U--/ U--/ U)3          -/-U U-U-/ U U-U )2          -U--/-U--/U )1

 در بیت زیر، ردیف ها از چند هجا تشکیل شده است؟ -    

»معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا / کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا« 

4( شش  3( هفت   2( هشت    ١( نه   

 وزن عروضی کدام بیت، تکرار )U-- (است؟  -    

١( ای صبا امشبم مدد فرمای / که سحرگه شکفتنم هوس است 

2( جهاناچه بدمهر و بدخو جهانی / چو آشفته بازار بازارگانی 

3( زین درد خون گریست سپهر و ستاره هم / خون گشت قلب لعل و دل سنگ پاره هم 

4( معشوقه بسامان شد تا باد چنین بادا / کفرش همه ایمان شد تا باد چنین بادا

 کدام گزینه، درست است؟-    

1( آب یک هجای بلند است.

2( در زبان فارسی 32 واج وجود دارد.

3( واج کوچک ترین واحد آوایی زبان است.

4( در زبان فارسی هیچ واژه ای با صامت آغاز نمی شود.

با توجه به بیت »بوی جوی مولیان آید همی / یاد یار مهربان آید همی« کدام گزینه درست است؟-    

1( »آید همی« ردیف و »مهربان« و »مولیان« واژه های قافیه و »ان« حروف قافیه 

2( »آید همی« کلمات قافیه و »مولیان و مهربان« ردیف 

3( »مولیان، مهربان« واژه های قافیه و »بان« حروف قافیه

4( »همی« ردیف و »آید« قافیه و »همی« حروف قافیه 
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در کدام بیت، حرف مشترک قافیه، مصوت )و( می باشد؟ -    

١( ای طبیب دل ریش از سر بیمار مرو / خسته مگذار مرا وزسر بیمار مرو 

2( آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست / چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست 

3( یار بد مار است هین بگریز از او / تا نریزد برتو زهر آن زشت خو 

4( مزرع سبز فلک دیدم و داسی مه نو / یارم از کشته خویش آمد و هنگام درو 

در کدام بیت، قافیه مطابق قاعده ی   )مصّوت بلند + صامت( ساخته شده است؟ -    

١( یارب سببی ساز که یارم به سالمت / باز آید و برهاندم از بند مالمت 

2( صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را / که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را 

3( این چنین صورت گر از آب و گل است / چون به معنی بنگری جان و دل است 

4( کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد / یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

 جداسازی هجاهای کدام بیت، به شکل »U--U--U--U-« است؟-    

2( هر چه او کرده عیب او مکنید / با بد و نیک جز نکو مکنید 1( نشاید که خوبان به صحرا روند / همه کس شناسند و هر جا روند 

4( گل بخندید و باغ شد پدرام / ای خوشا این جهان بدین هنگام 3( گل سوری به دست باد بهار / سوی باده همی دهد پیغام  

الگوی هجایی واژۀ »این« در کدام گزینه آمده است؟ -    

2( مصوت بلند + صامت  1( صامت + مصوت بلند     

4( صامت + مصوت بلند + مصوت بلند + صامت  3( صامت + مصوت بلند + صامت    

در بیت زیر چند هجای کشیده وجود دارد؟ -    

»ای دوست برآور دری از خلق به رویم / تاهیچ کسم واقف اسرار نباشد« 

4( چهار 3( سه     2( دو    1( یک   

 در کدام گزینه مصّوت بلند »و« و »ی« وجود دارد؟  -    

4( خواری - دیار 3( راهوار - بیان   2( دولت - بیت    1( محبوب - پریرخ   

 واژه های »بی پایه - آیینه - دلواپسی« به ترتیب با واژه های کدام گزینه هم وزن هستند؟ -    

2( بی تابی- عاطفه - دلداری  1( بی اساس - زبردست - جفاکار    

4( در خانه _رهپویه _ ناراحتی 3( عاقبت - ناامیدی - آواره   

 هجاهای واژگان کدام گزینه به ترتیب با عالمت های زیر یکسان است؟-    

)U-U( )U-U-U( )--( )--U(

2(سفینه - نیکو – دل انگیز – شب آهنگ  1(رهایی - خواهش – بزرگ راه - بنفشه  

4( النه - رهرو - شیرافکن - سرآمد  3( محبت - دارا- التماس - راهور   
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در کدام بیت قافیه میانی وجود ندارد؟ -    

1( اّول به بانگ نای و نی، آرد به دل پیغام وی/وانگه به یک پیمانه می، با من وفاداری کند

2( ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود/وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

3( اال ای پیر فرزانه مکن منعم ز میخانه/که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم

4( سعدی، فغان از دست ما الیق نبود ای بی وفا/طاقت نمی دارم جفا، کار از فغانم می رود

 مصراع »از جدایی ها شکایت می کند« با کدام مصراع هم وزن است؟ -    

2( پرده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه  1( دل نداند که فدای سر جانان چه کند  

4( هر کسی از ظّن خود شد یار من 3( همه یک سره گرزها بر کشیم   

ش« هستند؟ -    
ّ

 واژه های کدام گزینه، به ترتیب، هم وزن واژه های »پرداخت - نینداز - بازدید - منق

2( سامان - هشیار - استغنا۔ گواهی  1( تشخیص - گهربار - نادرست - نگیرد  

4( نیلگون - مداین - آفتاب - خاقانی  3( برداشت- آواز - میدید - مفّرش   

 کدام گزینه با مصراع »مگردان غریب از درت بی نصیب« هم وزن است؟ -    

2( جایی نرسد کس به توانایی خویش  1( حدیثی کنی کار نیکی کنی   

4( بسازم خنجری نیشش ز فوالد  3( گویند مرا چو زاد مادر    

 تقطیع هجایی کدام مصراع با عالمت »-U---U---U---U-« هماهنگی دارد؟ -    

2( مرا عجز و تو را بیداد دادند  1( گفت با خاک صبحگاهی باد   

4( هزار دزد کمین کرده اند بر سر راه 3( به که هر دختر بداند قدر علم آموختن  

 در کدام گزینه، مصراع دوم بیت زیر بر اساس خط عروضی نوشته شده است؟ -    

»صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  /  که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را 

2( ِک سرِب کو هو بیا بان تو داِد ای ما را  1( که سر به کوُه بِـ یا بان ُت داد ده ای ما را  

4(که سر به کو هو بیابان تو داِد ای ما را  3( ِک سر ِب کوُه بیابان ُت داِد ای ما را  

 در کدام رکن از مصراع دوم بیت زیر، باید مصوت کوتاه، بلند تلفظ شود و این تغییر جزء کدام دسته از اختیارات است.   - 

»توانا بود هرکه دانا بود/ ز دانش دل پیر برنا بود«

2( دوم ـ زبانی 1( دوم ـ وزنی    

4( سوم ـ وزنی  3( سوم ـ زبانی    
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در کدام بیت قافیه میانی وجود ندارد؟ -    

1( اّول به بانگ نای و نی، آرد به دل پیغام وی/وانگه به یک پیمانه می، با من وفاداری کند

2( ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود/وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

3( اال ای پیر فرزانه مکن منعم ز میخانه/که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم

4( سعدی، فغان از دست ما الیق نبود ای بی وفا/طاقت نمی دارم جفا، کار از فغانم می رود

 مصراع »از جدایی ها شکایت می کند« با کدام مصراع هم وزن است؟ -    

2( پرده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه  1( دل نداند که فدای سر جانان چه کند  

4( هر کسی از ظّن خود شد یار من 3( همه یک سره گرزها بر کشیم   

ش« هستند؟ -    
ّ

 واژه های کدام گزینه، به ترتیب، هم وزن واژه های »پرداخت - نینداز - بازدید - منق

2( سامان - هشیار - استغنا۔ گواهی  1( تشخیص - گهربار - نادرست - نگیرد  

4( نیلگون - مداین - آفتاب - خاقانی  3( برداشت- آواز - میدید - مفّرش   

 کدام گزینه با مصراع »مگردان غریب از درت بی نصیب« هم وزن است؟ -    

2( جایی نرسد کس به توانایی خویش  1( حدیثی کنی کار نیکی کنی   

4( بسازم خنجری نیشش ز فوالد  3( گویند مرا چو زاد مادر    

 تقطیع هجایی کدام مصراع با عالمت »-U---U---U---U-« هماهنگی دارد؟ -    

2( مرا عجز و تو را بیداد دادند  1( گفت با خاک صبحگاهی باد   

4( هزار دزد کمین کرده اند بر سر راه 3( به که هر دختر بداند قدر علم آموختن  

 در کدام گزینه، مصراع دوم بیت زیر بر اساس خط عروضی نوشته شده است؟ -    

»صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  /  که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را 

2( ِک سرِب کو هو بیا بان تو داِد ای ما را  1( که سر به کوُه بِـ یا بان ُت داد ده ای ما را  

4(که سر به کو هو بیابان تو داِد ای ما را  3( ِک سر ِب کوُه بیابان ُت داِد ای ما را  

 در کدام رکن از مصراع دوم بیت زیر، باید مصوت کوتاه، بلند تلفظ شود و این تغییر جزء کدام دسته از اختیارات است.   - 

»توانا بود هرکه دانا بود/ ز دانش دل پیر برنا بود«

2( دوم ـ زبانی 1( دوم ـ وزنی    

4( سوم ـ وزنی  3( سوم ـ زبانی    
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هجاهای بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ -    

»هم قّصۀ نانموده دانی / هم نامه نانوشته خوانی«

-U - U U-- U -- )2    - -U--U- U- - )1

--U U--U U-- )4   - - U-U-U U - - )3

 با توجه به عالمت هجاها، در کدام واژه همزه تلفظ شده است؟ -    

U-U --= 4( کارآزموده   --- U = 3( پیام آور    U ---= 2( گل اندام   U--U = 1( خوش اندام

 الگوی هجایی کدام گزینه با»- -UU/- - UU/- - UU/- -« مطابقت دارد.-    

1( مه است این یاملک یا آدمیزاد /  پری یا آفتاب عالم افروز 

2( چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را / چه کندگوی که عاجز نشود چوگان را 

3( بت خود را بشکن خوار و ذلیل / نامور شوبه فتوت چو خلیل 

4( دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین / به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

 خط عروضی واژه های کدام گزینه درست است؟ -    

2( معمواًل  َمعمولن/ هرچه َهرِچ / مجموعه  َمجموِع  1( خودخواهی  ُخدخواهی/ تو ُت / مرنجان َمَرنجان 

4( خویش خیش / که  ِک/ خورشید  ُخورشید  3( عّزت ِعَزت / پشتوانه پشتواِن/ خواستن  خاسَتن 

 تقطیع هجایی بیت زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟-    

»کی رفته ای ز دل که تمّنا کنم تورا / کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را

- -∪-∪-∪∪- - -∪- -)2  - - -∪-∪-∪-∪-∪-∪ - -)1 

-∪-∪-∪∪ - -∪-∪- -)4   -∪-∪--∪∪- ∪-∪--)3

 کدام گزینه با مصراع زیر هم وزن است؟-    

»یاد اّیامی که در گلشن فغانی داشتیم« 

2( ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز  1( عاقلی باید که پای اندر شکیبایی کشد 

4( پس هستی من ز هستی توست  3( به نام خداوند جان و خرد  

 با توجه به عالمت هجاها، چند واژه با حذف همزه تلفظ شده است؟-    

)---- )گل آرایی:  )نرم افزار:-∪--∪(  )برانداخت:---∪(  )سرآمد:--∪(   )∪--- )سرافراز:   )∪--∪-  )دانش آموز: 
 )سِرانداز: ∪--∪(

4( چهار 3( سه   2( دو   1( یک  
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 تقطیع هجایی کدام مصراع در مقابل آن درست است؟ -    

1( ز جور کو کب طالع سحرگهان، چشمم:∪-∪-∪- - ∪∪∪∪-∪- - 

2(آنکه پیشش بنهد تاج تکبر، خورشید: -∪- - ∪∪- - ∪ ∪- - - -

3(دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است:∪- - - - ∪∪-∪-∪- -

4( دور مجنون گذشت و نوبت ماست: -∪∪∪∪-∪∪- - ∪-

کدام بیت با بیت زیر هم وزن است؟-    

»این باد بهار بوستان است / یا بوی وصال دوستان است؟ 

2( جمعی که تو در میان ایشانی / زان جمع به در بود پریشانی  1( عشاق به درگهت اسیرند بیا / بدخویی توبرتو نگیرند بیا   

4( بسیار سفر باید تا پخته شود خامی / صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی 3( دیدار تو حل مشکالت است / صبر از تو خالف ممکنات است  

 در کدام بیت قافیه از قاعده ی متفاوتی تبعیت می کند؟-    

1( من آن مرغم که افکندم به دام صد بال خود را / به یک پرواز بی هنگام کردم مبتال خود را

2( نبود طلوع از برج ما، آن ماه مهرافروز را / تغییر طالع چون کنم این اختر َبدروز را

3( قصه می خوردن شبها و گشت ماهتاب / هم حریفان تو می گویند پیش از آفتاب

4( چند به دل فروخورم این تف سینه تاب را / در ته دوزخ افکنم جان پراضطراب را

 در کدام گزینه قافیه ها از یک قاعده تبعیت می کنند؟ -    

1( الف( خط جبین ماست هم آغوش نقش پا / دارد هجوم سجدۂ ماجوش نقش پا 

     ب( کمان سخت که داد آن لطیف بازو را / که تیر غمزه تمام است صید آهو را

2( الف( کرده ام باز به آن گریۂ سودا، سودا / که زهر اشک زدم بر سر دریا، دریا

     ب( صبحی مبارک است نظر بر جمال دوست / بر خوردن از درخت امید وصال دوست

3( الف( مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا / گرتوشکیب داری طاقت نماند مارا

     ب( ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را / اول مرا سیاب کن وان گه بده اصحاب را

4( الف( گر کنم با این سر پرشور بالین سنگ را / از شرر پرواز خواهد گشت تمیکن سنگ را

     ب( نه طرح باغ و نه گلشن فکنده اند اینجا / در آب آینه روغن فکنده اند اینجا

 کدام یک از ابیات این غزل حافظ قافیه درونی دارد؟ -    

1( سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد / دلبر که در کف او موم است سنگ خارا 

2( هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی / کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را 

3( خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند / ساقی بده بشارت رندان پارسارا 

4( حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود / ای شیخ پاکدامن معذور دار مارا 
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 تقطیع هجایی کدام مصراع در مقابل آن درست است؟ -    

1( ز جور کو کب طالع سحرگهان، چشمم:∪-∪-∪- - ∪∪∪∪-∪- - 

2(آنکه پیشش بنهد تاج تکبر، خورشید: -∪- - ∪∪- - ∪ ∪- - - -

3(دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است:∪- - - - ∪∪-∪-∪- -

4( دور مجنون گذشت و نوبت ماست: -∪∪∪∪-∪∪- - ∪-

کدام بیت با بیت زیر هم وزن است؟-    

»این باد بهار بوستان است / یا بوی وصال دوستان است؟ 

2( جمعی که تو در میان ایشانی / زان جمع به در بود پریشانی  1( عشاق به درگهت اسیرند بیا / بدخویی توبرتو نگیرند بیا   

4( بسیار سفر باید تا پخته شود خامی / صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی 3( دیدار تو حل مشکالت است / صبر از تو خالف ممکنات است  

 در کدام بیت قافیه از قاعده ی متفاوتی تبعیت می کند؟-    

1( من آن مرغم که افکندم به دام صد بال خود را / به یک پرواز بی هنگام کردم مبتال خود را

2( نبود طلوع از برج ما، آن ماه مهرافروز را / تغییر طالع چون کنم این اختر َبدروز را

3( قصه می خوردن شبها و گشت ماهتاب / هم حریفان تو می گویند پیش از آفتاب

4( چند به دل فروخورم این تف سینه تاب را / در ته دوزخ افکنم جان پراضطراب را

 در کدام گزینه قافیه ها از یک قاعده تبعیت می کنند؟ -    

1( الف( خط جبین ماست هم آغوش نقش پا / دارد هجوم سجدۂ ماجوش نقش پا 

     ب( کمان سخت که داد آن لطیف بازو را / که تیر غمزه تمام است صید آهو را

2( الف( کرده ام باز به آن گریۂ سودا، سودا / که زهر اشک زدم بر سر دریا، دریا

     ب( صبحی مبارک است نظر بر جمال دوست / بر خوردن از درخت امید وصال دوست

3( الف( مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا / گرتوشکیب داری طاقت نماند مارا

     ب( ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را / اول مرا سیاب کن وان گه بده اصحاب را

4( الف( گر کنم با این سر پرشور بالین سنگ را / از شرر پرواز خواهد گشت تمیکن سنگ را

     ب( نه طرح باغ و نه گلشن فکنده اند اینجا / در آب آینه روغن فکنده اند اینجا

 کدام یک از ابیات این غزل حافظ قافیه درونی دارد؟ -    

1( سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد / دلبر که در کف او موم است سنگ خارا 

2( هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی / کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را 

3( خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند / ساقی بده بشارت رندان پارسارا 

4( حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود / ای شیخ پاکدامن معذور دار مارا 
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 چه تعداد از ابیات زیر در قافیه، پیر و قاعده   هستند؟-    

الف( نه آن شب است که کس در میان ما گنجد / به خاک پایت اگر ذره در هوا گنجد 

ب( دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است / هر که ما را این نصیحت می کند بی حاصل است 

ج( با خردمندی و خوبی پارسا و نیک خوست / صورتی هرگز ندیدم کاین همه معنی در اوست 

د( تا بود بار غمت بر دل بی هوش مرا / سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا 

ه( هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است / عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است

4( چهار  3( سه   2( دو    1( یک   

کدام یک از ابیات زیر دارای دو قافیه ی پایانی )ذوقافیتین( است؟ -    

2( نه گرقدرت نماید آیدش رنج / نه گر بخشش کند پاالیدش گنج  1( صفایی ده این خاک تاریک را / که به بیند این راه باریک را    

4( چوشد روز رستم بپوشید گبر / نگهبان تن کرد برگبر ببر  3( وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم / دل بر عبور از سدخار و خاره بندیم   

 قافیه در کدام بیت ایراد دارد؟ -    

1( کزین بیژنی را بدوزد به تیری / وزان رستمی را ببندد به تاری 

2( نگاه وحشی لیلی چه افسون کرد صحرا را / که نقش پای آهو چشم مجنون کرد صحرا را 

3( به دعوت هم کسی را کس نمی گوید بیا اینجا / صدای نان شکستن گشت بانگ آسیا اینجا 

4( نفس آشفته می دارد چو گل جمعیت ما را / پریشان می نویسد کلک موج احوال دریا را 

قافیه در کدام گزینه درست است؟ -    

1( به ذوق داغ کسی در کنار سوختگی ها / چوشمع سوختم از انتظار سوختگی ها 

2( دستی که دوتا ماند به بالین فراقم / گرباز رسم در ته پهلوی که دارم 

3( چیست خاک تیره تا باشد تماشاگاه ما / سیرها در خویشتن چون آسمان داریم ما 

4( دل را به سمت و سوی جرس می کشم هنوز / سیگار چیست؟ رنج عبث می کشم هنوز 

 چه تعداد از ابیات زیر، در قافیه ی خود حرف یا حروف الحاقی دارند؟-    

الف( بیا، که بی تو به جان آمدم ز تنهایی / نمانده صبر و مرا بیش از این شکیبایی 

ب( ای تو برای آبرو آب حیات ریخته / زهر گرفته در دهان قند و نبات ریخته 

ج( یکی ماهی همی بینم برون از دیده در دیده / نه او را دیده ای دیده نه او را گوش بشنیده 

د( چه خوش بودی، دریغا، روزگارم / اگر بامن خوشستی غمگسارم 

4( چهار 3( سه   2( دو   1( یک   

 بیت زیر از تکرار الگوهای هجایی . . . . . . . . ساخته شده است.-    
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مصراع »تو بی چشم شادان جهان نسپری« با کدام مصراع هم وزن است؟ -    

2( محرم این هوش جز بی هوش نیست  1( دل نداند که فدای سر جانان چه کند؟  

4( مکش رنج بیهوده خرسند باش  3( سالمی چو بوی خوش آشنایی   

 کدام یک از ابیات زیر با توجه به وزن و آهنگ کوبنده، بار حماسی به شعر داده است؟    - 

١( ای نفس خرم باد صبا / از بر یار آمده ای مرحبا     

2( خروش آمد و ناله کّرنای / دم نای رویین و هندی درای 

3( سعدی از این چشمه ی حیوان که خورد / سیر نگردد به مرور ای صنم   

4( بوی جوی مولیان آید همی / یاد یار مهربان آید همی 

وزن کدام یک از ابیات زیر با سایر گزینه ها متفاوت است؟ -    

1( بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم 

2( ترک ما کردی برو هم صحبت اغیار باش / یار ما چون نیستی با هرکه خواهی یار باش 

3( اال یا ایها الساقی َاِدر کأسًاو ناولها / که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها 

4( چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد / تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

 وزن کدام بیت طبق الگوی هجایی »- - ∪-∪- ∪∪- - ∪-∪-« است؟ -    

1( از راز فسون کاری شب پرده برافتاد / هر روز که خورشید جهان تاب برآمد 

2( از عشق من به هر سو در شهر گفت وگویی است / من عاشق تو هستم این گفت و گو ندارد 

3( وقتی همای شوق مرا هم فرشتگان / تا آشیان قدس تو پرواز می دهند 

4( ماره به کوی عافیت دانیم و منزلگاه انس /ای در تکاپوی طلب گم کرده ره با ما بیا

 وزن مقابل کدام مصرع نادرست است؟-    

1( ای صوفیان عشق بدّرید خرقه را )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(

2( گنج در آستین و کیسه تهی )فاعالتن مفاعلن فعلن(

3( کان حسن تو پنهان شدنی نیست بیا )مستفعل مستفعل مستفعل مستف(

4( سرمایه برفت و سود می جویم )مستفعل فاعالت مستفعل(

 تعداد هجاها در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت   است؟-    

1( نهان در جهان چیست؟ آزاده مردم / ببینی نهان را، نبینی عیان را

2( گر ندیدی طناب هاش، ببین / جملگی خاك و باد و آتش و آب

3( خون حسین آن بچشد در صبوح / وین بخورد ز اشتر صالح کباب

4( زمانت نیست چیزی جز که حالت / چرا حالت شده است از دشمنانت؟
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 کدام بیت زیر »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« ساخته شده است؟-    

1( عشق چو باشد کم نشود جان / دور مبادا سایه جانان

2( پاك شو از خویش و همه خاك شو / تا که ز خاك تو بروید گیا

3( ناصح من کژ نهاد و برد ز راهم / شرط امینی و مستشار نه این بود

4( سرو اگر سرکشید در قد تو کی رسید / نرگس اگر چشم داشت هیچ ندید او تو را

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ... از پایه های آوایی ناهمسان بهره برده شده است.-    

1( از غیب رو نمود و صالیی زد و برفت / کاین راه کوته است گرت نیست پا روا

2( ای شاه تو شاهی کن و آراسته کن بزم / ای جان ول ینعمت هر وامق و عذرا

3( شکار خسته اویم به تیر غمزه جادو / گرم به مهر بخواند که ای شکار چه باشد

4( نوش تو را ذوق و طعم و لطف نه این بود / وان شتر مست خوش عیار نه این بود

 وزن چند بیت از ابیات زیر »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است؟-    

الف( کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت / من و شراب فر حبخش و یار حورسرشت

ب( سخن عشق نه آن است که آید به زبان / ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنود

ج( اگر ز خلق مالمت وگر ز کرده ندامت / کشیدم از تو کشیدم شنیدم از تو شنیدم

د( شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ریزیم / نسیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم

هـ( خیال روی تو در هر طریق همره ماست / نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

و( بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم / که از سؤال ملولیم و از جواب خجل

4( پنج بیت 3( چهار بیت    2( سه بیت    1( دو بیت   

وزن کدام مصراع در کمانک مقابل آن درست آمده است؟-    

1( نه مهر راست زوال و نه شوق راست، نهایت )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

2( زنده شود هرکه پیش دوست بمیرد )مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن(

3( جز گوش تو نشنود حدیث من )مستفعٌل فاعالٌت فع لن(

4( آن سرو دو صد گلشن و گلزار مرا یافت )مفعوٌل مفاعیٌل مفاعیٌل فعولن(

 وزن عروضی بیِت زیر، کدام است؟-    

»درمانده ایم با دل غمخواره می کجاست؟ / در آتشیم با جگر تشنه آب کو؟«

2( مستفعل فاعالت مستفعل 1( مستفعل مستفعل مستفعل مستف   

4( مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل 3( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن   

 وزن عروضی بیت »کس نیست که افتادۀ آن زلف دو تا نیست / در رهگذر کیست که دامی ز بال نیست« کدام است؟   - 

2( مفعول مفاعیل مفاعیل فعل 1( مفعول مفاعیلن مفاعیلن فعولن   

4( مستفعل فاعالت مستفعل فع 3( مستفعل مستفعل مستفعل مستف  
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 وزن عروضی همۀ ابیات به استثنای بیت ... در کمانک مقابل آن درست آمده است.-    

1( بوی خوش تو هرکه ز باد صبا شنید / از یار آشنا سخن آشنا شنید )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(

2( نفس برآمد و کام از تو برنمی آید / فغان که بخت من از خواب درنمی آید )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن(

3( می وزد از چمن نسیم بهشت / هان بنوشید دم به دم می ناب )مفتعلن مفتعلن فاعلن(

4( روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر / پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر )فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن(

 تقطیع هجایی کدام مصراع نادرست  است؟-    

1( نقد امید عمر من دستخوش خیال شد:-∪ ∪-∪-∪- -∪∪∪∪ -∪-

2( روی تو خوش می نماید آینه ما:-∪∪- -∪- - - ∪∪∪-

3( ما لك فی الخیمه مستقلیا:-∪- - -∪- - -∪-

4( چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست: ∪-∪- ∪∪- -∪-∪-∪ ∪-

 پایه های آوایی کدام گزینه در مقابل آن درست نوشته نشده است؟-    

1( ببّرید از کسی کآخر ببّرد: ِب ُبر ری | َدز ک سی کا | َخر ِب ُبر رد

2( مرا از هرچه می بینم رخ دلدار اولی تر: َم را از هر | ِچ می بی نم | ُر ِخ دل دا | ر او لی تر

3( چه خوش گفت جمشید با تاج و تخت: چ خش گفـ | ت جم شی | د با تا | ُج تخت

4( خال جانان دانه دل، زلف ساقی داِم راه: خا ِل جا نان | دا ِن ِی دل | ُزل ِف ساقی | دا ِم راه

وزن کدام گزینه بر پایۀ آوایی بیت زیر یکسان است؟-    

»هر خسی از رنگ گفتاری بدین ره کی رسد / درد باید عمر سوز و مرد باید گام زن«

4(  کوکبش را 3( رفتار تو     2( نامه رسان    1( گفتار من   

بیت زیر از چند پایۀ آوایی تشکیل شده است؟-    

»دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن / در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن«

4( چهارده 3( چهار     2( هشت     1( شش    

 تعداد پایه های آوایی کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه هاست؟-    

1( طبیب از طلب در دو گیتی میاسا / کسی چون میان دو منزل نشیند

2( مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم / هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

3( بگفتا گر خرامی در سرایش / بگفت اندازم این سر زیر پایش

 4( عشق تو بربود ز من مایه مایی و منی / خود نبود عشق تو را چاره ز بی خویشتنی
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 پایه های آوایی بیت زیر با کدام گزینه به درستی کامل می شود؟-    

» ای خراب اسرارم از اسرار تو اسرار تو / نقش هایی دیدم از گلزار تو گلزار تو «

را   ِر   ُترا   ِر   ُت    َاس…………ای   َخ   را   بس

زا   ِر   ُتزا   ِر   ُت    گل…………نقـ   ش   ها   یی

2( را  َر  َمز  اس / دی  َدم  از  گل 1( را  َرم  از  اس / دی  َد  َمز  گل  

4( را  َرم  از  اس / دی  َدم  از  گل 3( را  َر  َمز  اس / دی  َد  َمز  گل   

در همه گزینه ها به جز گزینه … چهار پایه آوایی به چشم می خورد.-    

1( بی ماه مهرافروز خود، تا بگذرانم روز خود / دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم

2( بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی

3( نگاری چابکی شنگی کله دار / ظریفی مه وشی ترکی قباپوش

4( رفیقان چنان عهد صحبت شکستند / که گویی نبوده است خود آشنایی

 تعداد پایه های آوایی در همه گزینه ها به جز … یکسان است.-    

1( ز ریحان و گل ها که روید ز دل ها / سراسر همه دشت و صحرا چه می شد

2( عجب نیست خندد اگر گل به سروی / که در این چمن پای در گل نشیند

3( وجودی دارم از مهرت گدازان / وجودم رفت و مهرت هم چنان هست

4( نمی بینم از همدمان هیچ بر جای / دلم خون شد از غّصه، ساقی کجایی؟

تعداد پایه های آوایی در کدام گزینه کمتر است؟-    

1( امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی / بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا

2( کوه طور و دشت و صحرا از فروغ نور او / چون بهشت جاودانی گشته از فر و ضیا

3( چو در ره ببینی بریده سری / که غلطان رود سوی میدان ما

4( کبر و تکّبر بگذار و بگیر / در عوض کبر چنین کبریا

 وزن و لحن شعر در کدام گزینه شاد و آهنگین است؟-    

1( نیك بنگر به روزنامه خویش / درمپیمای خاك و خس به خراب

2( ز دانش چو جاِن تو را مایه نیست / به از خامشی هیچ پیرایه نیست

3( ای قناعت توانگرم گردان / که ورای تو هیچ نعمت نیست

4( َمن َطَربم طرب منم زهره زند نوای من / عشق میان عاشقان شیوه کند برای من
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 کدام بیت از نظر آهنگ و موسیقی با ابیات دیگر متفاوت است؟-    

1( برآرم ز ایشان همه کام تو / درفشان کنم در جهان نام تو

2( که فرزند اگر چه بود نّره شیر / به فّن پدر او نباشد دلیر

3( یا مکن اندیشه به جنگ آورش / یا به یك اندیشه به تنگ آورش

4( چو با سفله گویی به لطف و خوشی / فزون گرددش کبر و گردن کشی

تقطیع هجایی بیت زیر کدام است؟-    

» به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن / که شبی نخفته باشی به درازنای سالی «

∪- -∪∪- -∪∪-∪∪-∪ - - )1

- -∪-∪-∪ ∪ - -∪-∪-∪ ∪ )2

-∪ - -∪-∪-∪∪-∪-∪- - )3

∪∪-∪-∪ - -∪∪-∪-∪-∪ )4

 به ترتیب در چند واژه، حرف »و« مصوت کوتاه و حرف  »ی« صامت است؟ -    

»دوگانه – هاون -  چهارپایه – موسی-  سینا - دوستی - میدان – یادآوری«

4( یك – سه 3( چهار - سه    2( سه سه    1( چهار - چهار   

 کدام گزینه از نظر آهنگ و موسیقی با سایر گزینه ها متفاوت است؟-    

1( باد صبا می وزد از سر زلف نگار / فعل صبا ظاهر است لیك صبا را که دید؟

2( به باغ های حقایق برات دوست رسید / ز تخته بند زمستان شکوفه یافت نجات

3( پیش آی َدمی جانم زین بیش مرنجانم / ای دلبر خندانم آهسته که سرمستم

4( گر چهره بنماید صنم پر شو از او چون آینه / ور زلف بگشاید صنم رو شانه شو رو شانه شو

 تعداد صامت ها و مصوت ها در کدام گزینه درست است؟-    

2( هر چه در این پرده نشانت دهند )11 مصوت( 1( از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن )14 مصوت( 

4( با من صنما دل یکدله کن )1۵ مصوت( 3( تو که در خواب بوده ای همه شب )11 مصوت(  

 تقطیع هجایی کدام گزینه نادرست است؟-    

 - U - - / - U - - / - U - - / - U - :1( واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند

/ - - U - - / U - - / U - - / U :2( دلم خون شد از غصه ساقی کجایی

 - U U - - / U U - - /  U U  :3( جهانا عهد با من جز چنین بستی

- U U - / - U U - / - U U - / - U U - :4( پرده برانداخت ز رخ یار نهان گشته ما
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تعداد پایه های آوایی کدام بیت متفاوت است؟-    

1( حالل است رفتن به صحرا ولیك / نه انصاف باشد که بی ما روند

2( دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا / زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم

3( ماهرویا روی خوب از من متاب / بی خطا کشتن چه می بینی صواب؟

4( من پاس دارم تا به روز امشب به جای پاسبان / کان چشم خواب آلوده خواب از دیده ما می برد

بیت کدام گزینه از نظر وزن واژه و خوشه های هجایی با بیت » با جوانی سرخوش است این پیر بی تدبیر را / جهل باشد با جوانان -    
پنجه کردن پیر را« یکسان است؟

1( آن که می گوید نظر در صورت خوبان خطاست / او همین صورت همی بیند ز معنی غافلست

2( گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست / خبر از دوست ندارد که ز خود باخبر است

3( گر مطیع خدمتت را کفر فرمایی بگوید / ور حریف مجلست را زهر فرمایی بنوشد

4( بر سر شطرنج ُچست است این غراب / تو مبین بازی به چشم نیم خواب

رکن آغازین همه ی ابیات به استثنای ... مقابل آن ها درست به کار رفته است.-    

1( می رود تا در کمند افتد به پای خویشتن / گر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخجیر را )فاعالتن(

2( بر من اگر حرام شد وصل تو نیست بوالعجب / بوالعجب آن که خون من بر تو چرا حالل شد؟ )مفتعلن(

3( مپندار از لب شیرین عبارت / که کامی حاصل آید بی مرارت )فعولن(

4( تا چند گویی ما و بس؟ کوته کن ای رعنا و بس / نی خود تویی زیبا و بس ما نیز هم بد نیستیم )مستفعلن(

 در همه ی گزینه ها به استثنای ... یک هجای کوتاه، بلند در نظر گرفته شده است.   - 

1( بهار آمد بهار آمد سالم آورد مستان را / از آن پیغمبر خوبان پیام آورد مستان را

2( زبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفت / شنید آن سرو از سوسن قیام آورد مستان را

3( ز اول باغ در مجلس نثار آورد آن گه نقل / چو دید از اللۀ کوهی که جام آورد مستان را

4( که جان ما را بهار اورد و ما را روی یار آورد / ببین کز جمله دولت ها کدام آورد مستان را

تقطیع هجایی مصراع اول بیت کدام گزینه با مصراع اول بیت زیر یك سان است؟-    

» بگو ای پیك مشتاقان بدان حضرت که مهجوری / سالمی گر نمی شاید جوابی هم نمی ارزد؟«

1( گر چه مه در عالم آرایی ز گیتی بر سر آمد / کی تواند شد مقابل با رخت از ناتمامی

2( دو رویی با چنان رویی پلیدی در چنان جویی / چه کنجد پیش صّدیقان نفاقی کارفرمایی

3( جهانا چه بد مهر و بد خو جهانی / چو آشفته بازار بازارگانی

4( بت پرستان صورتش را سجده می آرند و شاید / گر کند خواجو به معنی آن جماعت را امامی
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 در همه گزینه ها به جز گزینه … مرز پایه های آوایی درست مشخص شده است.-    

1( گفتم تو ما را دیده ای وز حال ما پرسیده ای = گف تم ُت ما / را دی ِد ای / وز حا ِل ما / پر سی ِد ای

2( ز دستم بر نمی خیزد که انصاف از تو بستانم =  ز دس تم بر / ِن می خی زد / ِك ِان صا  فز / ُت بس تا نم

3( سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت = س ال مت / را ِن می / خا هنـ د پا / سخ گفت 

4( خستگانت را شکیبایی نماند = خس ِت گا نت / را َش کی با / یی َن ماند

 در بیت کدام گزینه یك هجای کوتاه در یك مصراع، معادل یك هجای بلند در مصراع بعد در نظر گرفته شده است؟-    

1( خمش کن کز سخن چینی همیشه غرق تلوینی / دمی هویی دمی هایی دمی آهی نمی دانم

2( فرو بندید دستم را چو دریابید هستم را / به لشکرگاه فرعونی خبر یابد ز برهانم

گاهی نمی دانم 3( خمش کردم که سرمستم از آن افسون که خوردستم / که بی خویشی و مستی را ز آ

4( اگر من جنس ایشانم و گر من غیر ایشانم / نمی دانم همین دانم که من در روح و ریحانم

 در کدام بیت، حرف قافیه »مصّوت + صامت + صامت« است؟-    

1( ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس/بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس

2(نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست/چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

3( ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست/منزل آن مه عاشق کش عّیار کجاست

4( باغبان گر چند روزی صحبت گل بایدش/بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش

 با توجه به آهنگ ابیات زیر پایه های آوایی کدام گزینه به ترتیب برای جاهای خالی مناسب است؟-    

الف( حاکمی بر زیردستان … یی رواست / پنجه زورآزما با ناتوان افکنده ای

ب( بسیار می گفتم که دل با کس نپیوندم ولی / … بان اختیار از دست دانا می برد

2( پای طالب - خّرم تن او  1( غم دل با - بوی زلفت   

4( خّط شریف - محمل نشین 3( لطف یاران - فرخنده پی   

 وزن کدام شعر نیمایی با دیگر گزینه ها متفاوت است؟-    

1( پوستینی ژنده دارم من / یادگاری ژنده پیر از روزگارانی غبارآلود / سالخوردی جاودان مانند

2( تا کدامین را تو می خواهی / زین درختستان بار و برگ / مرگ را جستن برای زندگی یا آنک / زندگی کردن برای مرگ

3( باغ ما در طرف سایۀ دانایی بود / باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه / باغ ما نقطۀ برخورد نگاه و قفس و آینه بود

4( خانه خالی بود و خوان بی آب و نان / و آن چه بود آش دهن سوزی نبود / این شب است آری شبی بس هولناک
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 در همۀ گزینه ها به جز ... پایۀ آوایی مقابل شعر در آن به کار رفته است.-    

1( تصویر تابناک هزاران ستاره را / چون خرده های نان / بر ماهیان خرد و کالن هدیه کرده است )مفاعیل(

2( چه غم گر چلچراغ ماه بزمم را نیاراید / شبی دارم که در آفاق تاریکش / تمام روشنایی ها فرو مرده است )مفاعیلن(

3( از بلندا رو نهادم در نشیب / وز حرارت با عرق گشتم عجین )فاعلن(

4( دیدم که در زندان تاریک فراموشی / در چار دیوار شب غربت / چندان گرفتارم )مستفعل

 نام بحر عروضی همۀ ابیات به جز بیت ... در کمانک مقابل آن صحیح می باشد.-    

1( نصیحت گوش کن کاین ُدر بسی به / از آن گوهر که در گنجینه داری )هزج مسدس محذوف(

2( در ازل دادست ما را ساقی لعب لبت / جرعه جامی که من مدهوش آن جامم هنوز )رمل  مثمن محذوف(

3( تفّرج کنان در هوا و هوس/ گذشتیم بر خاک بسیار کس ) متقارب مثمن سالم(

4( عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم / دست شفاعت ه زمان در نیکنامی می زنم )رجز مثمن سالم(

 وزن کدام بیت رمل مثّمن سالم است؟-    

1( عشوه دادند که بر ما گذری خواهد کرد / دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

2( گفتمش در عین وصال این ناله و فریاد چیست؟ / گفت ما را جلوۀ معشوق بر این کار داشت

3( تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود / سر ما خاک در پیر مغان خواهد بود

4( روزگار است این که گه عّزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

 نام وزن روبه روی کدام مصراع به تمامی درست است؟-    

1( عشق هرجا شوید از دلها بغرا رنگ را )رمل مثمن سالم(

2( همی دارد خمارم در بالها )هزج مثمن محذوف(

3( به عجزی که داری قوی کن میان را )متقارب مثمن محذوف(

4( ای غافل از رنج هوس آیینه پردازی چرا )رجز مثمن سالم(

 تقطیع هجایی کدام مصراع مطابق »-- U- U---- U- U--« است؟-    

2( گر قاب قوس خواهی دل راست کن چو تیری 1( مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا 

4( ای صوفیان عشق بدّرید خرقه ها 3( یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند 

 در کدام بیت قاعدۀ قافیه با بقیۀ ابیات متفاوت است؟-    

1( سر بریدن واجب آید مرغ را / کو به غیر وقت جنباند درآ

2( گفت شیطان آخر ای بسیار گو / این همه الله را لبیک گو

3( ای برادر بود اندر مامضی / شهریی با روستایی آشنا

4( مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از ِکشتۀ خویش آمد و هنگام درو
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وزن بیت کدام گزینه حالت شادی و نشاط دارد؟-    

1( رفتی و وفا نکرد عمرت / تا جان دارم وفات جویم

2( ای نظامی پناه پروِر تو / به دِر کس َمرانش از دِر تو

3( ای به ازل بوده و نابوده ما / وی به ابد زنده و فرسوده ما

4( به خودش کسی شناخت نتوانست / دات او هم بدو توان دانست

 ذوقافیتین کدام بیت طبق قاعدۀ ) ( است؟-    

1( ای چرخ از آن ستارۀ رعنا چه خواستی /  و ای باد از آن شکوفۀ زیبا چه خواستی

2( ای برده آب از گل خودروی او / خوش تر ز قندهار و ز مشکوی کوی او

3( چون حقت داد آن ریاضت شکر کن / تو نکردی، او کشیدت ز امر کن

4( تو خامش چو گشتی کس امرزو نیست /  نوازندۀ ساز جان سوز کیست

هجاهای بیت زیر در کدام گزینه درست است؟-    

»تو به سیمای شخص می نگری / ما در آثار صنع حیرانیم«

 -U U-- U- U- U U- / U U-- U- U- U U )1

---U U-- U- U- U U- /- U-- U- U )2

---U U-- U--- U U- / ---- U- U )3

-U U—U--- U U- / - U-- U- U- U U )4

نشانه های هجایی همۀ مصراع ها به جز ... در مقابل آن صحیح است.-    

-U U-/ -  U-/ - U U-/ - U - :1( مرغ اگر خطبه خواند شاخ اگر گل فشاند

--U U- U/ - U--/ U U- U/ - U :2( دِر زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین

---U/ U---/ -- U/ U -- :3(دربار کند موجت این جسم سحایی را

-U U-/ - U-/ - U U-/ - U - :4( عاشق خموش خوش تر دریا به جوش خوش تر

 همۀ ابیات زیر به استثنای ... می توان به دو شکل دسته بندی هجایی کرد.-    

1( آن را که چنین دردی از پای در اندازد / باید که فرو شوید دست از همه درمان ها

2( گر شعرها گفتند پر پر به بود دریا ز ُدر / کز ذوق شعر آخر شتر خوش می کشد تر حال ها

3( هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند / کاندر شکم ز لطفت رقص لسا کودکان را

4( در ژنده درآ یک دم تا زنده دالن بینی / اطلس به در اندازی در ژنده شوی با ما



سواالت عروض و قافیه

99

وزن بیت کدام گزینه حالت شادی و نشاط دارد؟-    

1( رفتی و وفا نکرد عمرت / تا جان دارم وفات جویم

2( ای نظامی پناه پروِر تو / به دِر کس َمرانش از دِر تو

3( ای به ازل بوده و نابوده ما / وی به ابد زنده و فرسوده ما

4( به خودش کسی شناخت نتوانست / دات او هم بدو توان دانست

 ذوقافیتین کدام بیت طبق قاعدۀ ) ( است؟-    

1( ای چرخ از آن ستارۀ رعنا چه خواستی /  و ای باد از آن شکوفۀ زیبا چه خواستی

2( ای برده آب از گل خودروی او / خوش تر ز قندهار و ز مشکوی کوی او

3( چون حقت داد آن ریاضت شکر کن / تو نکردی، او کشیدت ز امر کن

4( تو خامش چو گشتی کس امرزو نیست /  نوازندۀ ساز جان سوز کیست

هجاهای بیت زیر در کدام گزینه درست است؟-    

»تو به سیمای شخص می نگری / ما در آثار صنع حیرانیم«

 -U U-- U- U- U U- / U U-- U- U- U U )1

---U U-- U- U- U U- /- U-- U- U )2

---U U-- U--- U U- / ---- U- U )3

-U U—U--- U U- / - U-- U- U- U U )4

نشانه های هجایی همۀ مصراع ها به جز ... در مقابل آن صحیح است.-    

-U U-/ -  U-/ - U U-/ - U - :1( مرغ اگر خطبه خواند شاخ اگر گل فشاند

--U U- U/ - U--/ U U- U/ - U :2( دِر زاهدی شکستم به دعا نمود نفرین

---U/ U---/ -- U/ U -- :3(دربار کند موجت این جسم سحایی را

-U U-/ - U-/ - U U-/ - U - :4( عاشق خموش خوش تر دریا به جوش خوش تر

 همۀ ابیات زیر به استثنای ... می توان به دو شکل دسته بندی هجایی کرد.-    

1( آن را که چنین دردی از پای در اندازد / باید که فرو شوید دست از همه درمان ها

2( گر شعرها گفتند پر پر به بود دریا ز ُدر / کز ذوق شعر آخر شتر خوش می کشد تر حال ها

3( هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند / کاندر شکم ز لطفت رقص لسا کودکان را

4( در ژنده درآ یک دم تا زنده دالن بینی / اطلس به در اندازی در ژنده شوی با ما



علوم و فنون ادبی

100

 کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی دارد ؟ -    

» ما ز آغاز و ز انجام جهان بی خبریم                          اّول و آخر این کهنه کتاب افتاده ست « 

1 ( در کتاب هستی من نقطه ای بی سهو نیست                     حیف از اوقاتی که صرف انتخاب من شود

گاه  2 ( نگردد وا، کالف این معّما                                                    کس از اسرار هستی نیست آ

گاه نیست                                               ز آن که دلی را به دلی راه نیست  3 ( غیر ز دل خواه تو آ

گاه نیست                                              غیر را در خلوت ما راه نیست  4 ( هر دلی از سوز ما آ

وزن کدام یک از ابیات »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« نیست؟-    

1( آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن /  آینۀ صبوح را ترجمۀ شبانه کن

2( مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو / ما همگان محرمیم آنچه بدیدی بگو

3( گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو / شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو

4( دست به دست مدعی شانه به شانه می روی / آه که با رقیب من جانب خانه می روی

 بیت های کدام گزینه به تمامی بر وزن »مفعولن فاعالتن مفعول فاعالتن« است؟   - 

الف( جایی که جام در دست آن مه خرام بود / مژگان گشودن آنجا مهتاب و بام دارد

ب( ای سعی نگون،زین دشت، در سر چه هوا داری / کز یک دو تپش با خاک چون آبله همواری

پ( عمریست چون گل می روم زین باغ حرمان در بغل / از رنگ دامن بر کمر، از بو گریبان در بغل

ت( صبری که صبح این باغ از ما جدا نخندد /گل می رسد دو دم باش تا بر قفا نخندد

ث( دل زنده شود کز تو حیاتی طلبد / جان باز رهد کز تو نجاتی طلبد

4( ث، ت 3( ب، ث   2( الف، ت   1( الف، پ  

 قاعدۀ قافیۀ ابیات کدام گزینه با یکدیگر یکسان نیست؟-    

الف( که آن ترك در جنگ نر اژدهاست / در آهنگ و در کینه ابر بالست

ب( جهان خیره ماند ز فرهنگ او / از آن برز و باال و اورنگ او

ج( بدیشان نبد ز آتش مهر تیو / به یك ره برآمد ز هر دو غریو

د( بیابان از آن آب دریا شود / که ابر از بخارش به باال شود

هـ( به من داده بودند و بخشیده راست / ترا کین پیشین نبایست خواست

4( هـ و ج 3( الف و د    2( ب و د    1( ب و ج   

 بیت کدام گزینه ذوقافیتین است؟-    

1( بود مرد آرمده در بند سخت / چو جنبنده گردد شود نیکبخت

2( ولیکن روانم ز تو سیر نیست / دلم چون دل تو به کفشیر نیست

3( مکن روز بر خویشتن بر بنفش / به بازیچه پنجه مزن بر درفش

4( مرا هرچه ملك و سپاهست و گنج / همی زان توست و تو را زوست خنج
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هجاهای تقطیع شدۀ » U /  - - U /  - - U /  - - U -« عالیم هجایی کدام بیت است؟-    

1( بتی دارم که ِگرد ُگل ز سنبل سایه بان دارد / بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد

2( عقوبت محال است اگر بت پرست / به فرمان ایزد پرستد صنم

3( ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی / ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانست

4( طمع ندارم از این پس ز خلق و جاه و محل / مگر به خالق و دادار خلق عز و جل

پایه های آوایی کدام مصراع به لحاظ تعداد با دیگر مصراع ها متفاوت است؟-    

2( گر چه زان آینه خاتون عرب را نگرند 1(  همچو آیینه هزارت چشم حیران رو به رو   

4( لیك بود آه دل سوختگان جانگداز 3( که بوی مشك می دهد هوای مرغزارها   

خوشۀ هجایی بیت زیر در کدام گزینه درست نشان داده شده است؟-    

» جهانا عهد با من کی چنین بستی / نیاری یاد از آن پیمان که کردستی «

 - -∪- - -∪- - -∪ )2     - -∪- -∪- -∪ )1

-∪∪ - -∪∪ - -∪∪ )4    -  - -∪- - -∪ - - -∪ )3

 وزن عروضی نوشتۀ شده در برابر همۀ ابیات درست است به جز ...-    

1( شکر قبول عاجزی تا به کجا ادا کنیم / گشت اجابت از ادب در کف ما دعای ما )مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن(

2( این صبح که جوالنها بر چرخ برین هستش / دامن شکن هّمت گردد دو سه چین هستش )مستفعل مفعولن // مستفعل مفعولن(

3( حسن بتان اینقدر نیست فریب نظر / گر نه تویی جلو هگر آینه حیران کیست )مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن(

4( در عالمی که با خود رنگی نبود ما را / بودیم هر چه بودیم او وانمود ما را )مستفعل فعولن// مستفعل فعولن(

 کدام بیت بر وزن » مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن « نیامده است ؟ -    

1 ( شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر / کاین سر پر هوس شود خاک در سرای تو 

2 ( باز شکستند خلق سلسله با مسلمین / باز در افکند عشق غلغله در مسلمین 

3 ( چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل / یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف 

4 ( با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب / کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی کند 

در میان واژه های هم قافیه ی زیر، کدام مورد نادرست است؟-    

4( منظری ـ تصوری 3( طّره ـ قطره   2( خندان ـ زنان   1( خوب تر ـ محبوب تر  

وزن همه گزینه ها از تکرار » مفعول فاعالتن « است به جز ..... -    

1 ( سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد / فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد 

2 ( خوش می روی به تنها تن ها فدای جانت / مدهوش می گذاری یاران مهربانت 

3 ( سرمست اگر در آیی عالم به هم بر آید / خاک وجود ما را گرد از عدم بر آید 

4 ( دایم گل این بستان شاداب نمی ماند / دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
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 کدام بیت بر وزن » مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن « نیامده است ؟ -    
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در میان واژه های هم قافیه ی زیر، کدام مورد نادرست است؟-    
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1 ( سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد / فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد 

2 ( خوش می روی به تنها تن ها فدای جانت / مدهوش می گذاری یاران مهربانت 

3 ( سرمست اگر در آیی عالم به هم بر آید / خاک وجود ما را گرد از عدم بر آید 

4 ( دایم گل این بستان شاداب نمی ماند / دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
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 پایه های آوایی کدام مصراع به لحاظ تعداد با دیگر مصراع ها متفاوت است؟-    

2( گر چه زان آینه خاتون عرب را نگرند 1(  همچو آیینه هزارت چشم حیران رو به رو   

4( لیك بود آه دل سوختگان جانگداز 3( که بوی مشك می دهد هوای مرغزارها   

واژه های » خسته دل – صبوری – زمین لرزه – جان سوز « به ترتیب ، با واژه های کدام گزینه هم وزن اند؟ -    

2 ( آتشین، خداترس، کهنسال، بی کینه  1 ( بدخلق، زمستان، فراوانی، دلدار      

3 ( زندگی، بهاران، غزلواره، آزاده       4 ( پنجره، نهایت، جفاکار ، آذوقه 

وزن عروضی نوشتۀ شده در برابر همۀ ابیات درست است به جز ...-    

1( شکر قبول عاجزی تا به کجا ادا کنیم / گشت اجابت از ادب در کف ما دعای ما )مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن(

2( این صبح که جوالنها بر چرخ برین هستش / دامن شکن هّمت گردد دو سه چین هستش )مستفعل مفعولن // مستفعل مفعولن(

3( حسن بتان اینقدر نیست فریب نظر / گر نه تویی جلو هگر آینه حیران کیست )مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن(

4( در عالمی که با خود رنگی نبود ما را / بودیم هر چه بودیم او وانمود ما را )مستفعل فعولن// مستفعل فعولن(

 قافیۀ کدام بیت درست است؟-    

1( تا که نفریبد شما را شکل من  /ُنقل من نوشید پیش از َنقل من

2( چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی / خداوند امر و خداوند نهی

3( حلق حیوان چون بریده شد به عدل  /حلق انسان ُرست و افزونید فضل

4( مشرف و اهل قلم، بر دست راست / زان که علم خط و ثبت، آن دست راست

 هجاهای کدام مصراع در ذیل آن درست نیامده است؟ -    

1( چشم بد از روی تو دور ای صنم

َنمصَـِریدوُتِیروَدزبَـِمچشـ

2( نشاید که خوبان به صحرا روند

َوندَرراصحـبِـبانخوِکَیدشانَـ

3( تا کی به تمنای وصال تو یگانه

ِنگاِیُتِلصاِوِیناَمنَتِبکیتا

4( اگر پای در دامن آری چو کوه

هکوُچریناَمَدریپاگرَا
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 بیت کدام گزینه از پایه های آوایی همسان دولختی تشکیل نشده است؟ -    

1( ای گنج نوشدارو با خستگان نگه کن / مرهم به دست و ما را مجروح می گذاری

2( ای یار ناسامان من از من چرا رنجیده ای / وی درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای

3( بخت این نکند با من کان شاخ صنوبر را / بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم

4( آه که جست آتشی خانه دل درگرفت / دود گرفت آسمان آتش من یافت باد

 وزن مقابل کدام گزینه درست است؟ -    

1( با خوی تو صورتم نمیبندد / کز عشق توجز دریغ برناید )مفعول مفاعلن مفاعیلن( 

2( عذر از که توان خواست که دلبر نپذیرد / افغان چه توان کرد که داور نپذیرد )مفعول مفاعیل مفاعیل َفَعل(

 3( شوری ز دو عشق در سر ماست / میدان دل از دو لشکر آراست )مستفعل فاعالت مستفعل( 

4( گیتی تو را ز حادثه ایمن کجا کند؟ / کاو را ز حادثات امان هم نیامده است )مستفعلن مفاعلن مستفعلن َفَعل( 

چند بیت دارای وزن »ناهمسان« است؟ -    

الف( می رسیم از شکستگی به کنار / همچو موج از شکستگی پل ماست 

ب( چو دیگران نه به ظاهر بود عبادت ما / حضور قلب نماز است در شریعت ما 

ج( رگ به تنم بی شراب ناب نجنبد / موجم و بال و پرم ز عالم آب است 

د( بی او نفسی مزن که ناگاه / تیغت زند او که بس غیور است 

4( چهار  3( سه    2( دو    1( یک   

 در کدام گزینه ها به ترتیب، پایه ی آوایی یک هجایی و دوهجایی وجود دارد؟  -    

الف( آنچه از سیرت ملوک به است / خاک کوی فلک نمای تو است 

ب( بس تن که زبار عشق یک مویت / بی روی تو زیر دار می پیچد 

ج( صد کار فتاده هر کسی را / غمخواره ی من برای من کیست 

د( عاشق صادق به زخم دوست نمیرد / زهرمذابم بده که ماء معین است 

2( ب - الف  1( د- ج      

4( د- الف  3( ج - ب     

 وزن کدام گزینه قابلیت تقسیم بندی به دو گونه را دارد؟ -    

1( گر هزارم جفا و جور کنی / دوست دارم هزار چندانت 

2( زنده شود هرکه پیش دوست بمیرد / مرده دل است آنکه هیچ دوست نگیرد 

3( آخر نگهی به سوی ما کن / کاین دولت حسن را زکات است 

4( چو هیزم ارچه بسی سوختی ولی خامی / که همچودینگ نجوشیدی از حرارت عشق 
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در وزن بیت زیر کدام ارکان همگی وجود دارد؟ -    

هرگز نشان ز چشمه ی کوثر شنیده ای / کار را نشانی از دهن بی نشان توست 

2( مفعول فاعالتن مفاعٌل  1( مفعول - مستفعٌل َفَعل   

4( مفاعل- فاعالت- مستفعلن  3( مفاعیل - مستفعلن مفاعلن   

وزن کدام گزینه قابلیت تقسیم بندی به صورت » تایی،  تایی و  تایی« دارد؟ -    

1( دیوانگان بیُهشمان خوانند / دیوانگان نه ایم که مستانیم 

2( جانا دل توچو روزگار است / کان را که فکند برندارد 

3( گریم ز درد عشق و نگویم که حال چیست / کاین عذر بیش با همگانم نمی رود 

4( در حسن نباشد چوتو هرکس که نکوروست / چون آب نباشد به صفا هرچه روان است 

 پایه های آوایی کدام گزینه نادرست جدا شده اند؟ -    

1( چرا ز روی لطافت بدین غریب نسازی: )∪-∪-/∪ ∪- -/∪- ∪- /∪∪- -(

2( روی تو ای دلفروز گر نه چو ماه است: )- - ∪∪/- -∪ ∪/- -∪∪/- -(

3( تا من رخ چون چشمه خورشید تو دیدم: )- -∪/∪- -∪/∪- -∪/∪- -(

4( قطع کردم سخن تمام نگفت: )-∪- -∪-∪- ∪ ∪-(

 قافیه چند بیت نادرست است؟ -    

الف( اهلی آزادگی به همت خواست / سربلندی به پای همت یافت

ب( چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی / خداوند امر و خداوند نهی 

ج( ببینم سلیح که افزون تر است / کدامین از ایشان مرا بهتر است 

د( چو بشنید گودرز چیزی نگفت / به ناچار با او ره اندر گرفت 

4( چهار  3( سه   2( دو    1( یک   

قاعده قافیه در کدام گزینه متفاوت است؟ -    

1( بنالید الماس کای تیره رای / ز بیداد تو چند نالم چونای 

2( همان سام در دم درآمد ز جای / غریونده آن مرد رزم آزمای 

3( که تا در تنم یک نفس باقی است / دلم بامی و مطرب و ساقی است 

4( بت پرنیان پوش رومی رخت / معنبرخط شکرین پاسخت 

 شکل هجایی کدام مصراع نادرست است؟ -    

)- U- U -U- -U U-U- U  ( بیا به دیده خواجو نگر که خط سیاه )1

) -U -U- -U U-U-U- -(چندان مرو که من به تأمل ز راه فکر )2

)- - - -U U- -U U - -U-( نازک است آن رخ از او چشم و نظر بردوزید )3

) -U- U -U U---U- U U( بیا که دولت نو یافت از تو بخت جوان )4
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وزن کدام گزینه »ناهمسان« است؟ -    

1( حدیثش چون خبر در امر و در نهی / به یک پایه فرود از پایه ی وحی 

2( روز کی چند بود نوبت گل / روزه و توبه همه روزه به جاست 

3( کس به دعوی به دوستی نرسد / چون ز معنی در او سرایت نیست 

4( به حرف و صوت زلب برمدار مهر خموشی / که ریخته است بسی خون خلق تیغ زبان ها

کدام گزینه با بیت زیر هم وزن است؟ -    

هرچه بکاری همان نصیب توگردد / دانه خود پاک کن که خاک امین است

1( الله و گل خون کنند بر سر هر شبنمی / گربه گلستان بری روی عرفناک را 

2( چشم شرر در کمین سوختگان است / با دل افسرده عشق کار ندارد 

3( خانه ی سست جسم را کوه غم است پشتبان / راه به خویشتن مده باده ی غم زدای را 

4( هست بسی یوسف یعقوب رنگ / پیرهنی را که در او روی توست 

 تنوع پایه های آوایی در وزن کدام گزینه بیشتر است؟ -    

1( آیینه های روشن گوش و زبان نخواهند / از راه چشم باشد گفت و شنود ما را 

2( ما را ز منع عقل مترسان و می بیار / کان شحنه در والیت ماهیچ کاره نیست 

3( از عالم پرشور مجو گوهر راحت / کاین بحر به جز موج خطر هیچ ندارد 

4( هجر تو چون کوه آهن است زمین گیر / وصل تو چون ماه عید پا به رکاب است 

این عالمت ها، عالیم هجایی کدام بیت است »- - U U - - - - - U U - - -« ؟ -    

1( ای ساقی خوش منظر مست می نابم کن/روی چو مهت بنمای بیهوش و خرابم کن

2( از بس عرق شرم نشسته ست به رویم/محروم ز نّظاره ی آن روی نکویم

3( از دادن جان خدمت جانانه رسیدم/در عشق نظر کن که چه دادیم و چه دیدیم

4( چون ترک تیر افکن تویی، باید به خون غلتیدنم/یا رب کز این میدان مباد امکان برگردیدنم

 وجود دارد؟ -    
ً
در دو بیت زیر کدام پایه های آوایی تماما

الف( چون غنچه ی تصویر، دلم جمع ز تنگی است / امید گشایش ز نسیم سحرم نیست 

ب( خال تو از خط به دل غبار ندارد / دزد شمارد بهشت خویش کمین را 

1( فع- مستفِعٌل فعولن   

2( مفتعلن مفاعلن مفاعیٌل 

3( مفعوٌل- فاعالت- مستفعلن 

4( مستف – مفعوٌل- فاعلن 
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4( هجر تو چون کوه آهن است زمین گیر / وصل تو چون ماه عید پا به رکاب است 

این عالمت ها، عالیم هجایی کدام بیت است »- - U U - - - - - U U - - -« ؟ -    

1( ای ساقی خوش منظر مست می نابم کن/روی چو مهت بنمای بیهوش و خرابم کن

2( از بس عرق شرم نشسته ست به رویم/محروم ز نّظاره ی آن روی نکویم

3( از دادن جان خدمت جانانه رسیدم/در عشق نظر کن که چه دادیم و چه دیدیم

4( چون ترک تیر افکن تویی، باید به خون غلتیدنم/یا رب کز این میدان مباد امکان برگردیدنم

 وجود دارد؟ -    
ً
در دو بیت زیر کدام پایه های آوایی تماما

الف( چون غنچه ی تصویر، دلم جمع ز تنگی است / امید گشایش ز نسیم سحرم نیست 

ب( خال تو از خط به دل غبار ندارد / دزد شمارد بهشت خویش کمین را 

1( فع- مستفِعٌل فعولن   

2( مفتعلن مفاعلن مفاعیٌل 

3( مفعوٌل- فاعالت- مستفعلن 

4( مستف – مفعوٌل- فاعلن 
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 در کدام گزینه دو بار از اختیار شاعری تغییر مصوت کوتاه به بلند استفاده شده است؟ -    

1( با او دلم به مهر و موّدت یگانه بود / سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود 

2( بر درگهم ز جمع فرشته سپاه بود / عرش مجید جاه مرا آستانه بود 

3( در راه من نهاد نهان دام مکر خویش / آدم میان حلقه آن دام دانه بود 

4( می خواست تا نشانه ی لعنت کند مرا / کرد آنچه خواست آدم خاکی بهانه بود 

 در کدام گزینه تغییر مصّوت بلند به کوتاه وجود دارد؟ -    

1( شوخی صنمی خوشی کشی خندانی / طوطی سخنی و عندلیب الحانی 

2( یارم خم گیسوی تو آشفته مبادا / کآشفته دلی در خم گیسوی تو دارم 

3( تویی که مفتی کلک تو در شریعت ملک / به امر و نهی امور جهان دهد فتوی 

4( عالمی را روی دل در قبله ی ابروی توست / تو چنین حیران ابروی دالرای که ای؟

 در بیت زیر کدام اختیار شاعری وجود ندارد؟ -    

با دلم هرچه توان کرد بکن تا بکشد / کزمن و جان منش نیز مددکاری هست 

4( ابدال  3( قلب    2( بلند در نظر گرفتن هجای پایانی    1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن   

 در کدام گزینه شاعر در هر دو مصراع از اختیار شاعری »بلند در نظر گرفتن هجای پایانی« استفاده کرده است؟ -    

1( خار دشت طلب ز آبله ام / مژده ی اشک بار را ماند 

2( روح قدسی در هوای مجلس روحانیان / صبحدم مستانه بر بام سماوات آمده 

3( گهی بر حلقه ی مشک ختن خفت / گهی در سایه ی سرو سهی بود 

4( گویند وصل دوست به جانی توان خرید سهل است این قدر اگر او سر در آورد 

 کدام گزینه فاقد اختیار شاعری »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« است؟ -    

1( چشم پوشیده ام از هرچه در این عالم هست / چه کند سیل حوادث به حصاری که مراست 

2( گرچه چون شانه دوصد زخم نمایان خوردم / دست صائب به سر زلف نگاری نزدم 

3( باده نتواند برون بردن مرا از فکر یار / دست دایم چون سبو در زیر سر باشد مرا 

4( چون بود یار زشت پر معنی / چه کنم جور هر کجایی را 

در کدام گزینه هیچ اختیار شاعری وزنی وجود ندارد؟ -    

1( همانا به صحرا نظر کرده ای تو / که صحرا ز رویت گرفته ست رنگی 

2( دوش رفتم به سرکوی به نّظاره دوست / شب هزیمت شده دیدم ز دو رخساره ی دوست 

3( گر دوری از هوای من و هست روز و شب / جای دگر هوای تو این نیز بگذرد 

4( به هیچ وقت به بازی کرشمه ای نکند / که صد هزار دل از غمزه درنیاویزد 
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 کدام گزینه دارای اختیار وزنی است؟ -    

1( مرا توبه و پارسایی نسازد / شبانگاه می باید و بامدادم 

2( جامی بهای جانی بستان ز دست دلبر / آمد مراد حاصل اکنون مرید باید 

3( هرکاو به راه عاشقی اندر فنا شود / تا رنج وقت او همه اندر بال شود 

4( چون تو به آماجگاه تیر نهی در کمان / تیر فلک زه کند تیرو کمان تو را 

 در کدام گزینه اختیار شاعری »ابدال« وجود دارد؟ -    

1( نذر کند یار که امشب تورا / خواب نباشد ز طمع برترآ 

2( گرد که بادش برود چون شود / افتد برخاک سیه بی نوا 

3( چشم خوشش را ابدًا خواب نیست / مست کند چشم همه خلق را 

4( جمله بخسبند و تبسم کند / چشم خوشش بر خلل چشم ها 

 در بیت زیر کدام »اختیار وزنی« وجود دارد؟ -    

صبرا به تو در گریختم تا چه کنی / تو نیز به دست هجر دادی ما را 

2( آوردن »مفاعلن« به جای »مفتعلن«  1( ابدال     

4( بلند در نظر گرفتن هجای پایانی  3( آوردن »فاعالتن« اول مصراع   

 در کدام گزینه سه نوع اختیار شاعری وزنی وجود دارد؟   - 

1( می ندانم که زفردوس صبا بهر چه کار / می رسد حالی و چون مرغ به پر می گذرد

2( الله بس گرم مزاج است که با سردی کوه / با دلی سوخته در خون جگر می گذرد

3( طربی در همه دلهاست در این فصل امروز / گوییا بر لب عطار شکر می گذرد

4( ابر پر آب کند جامش و از ابر او را / جام نابرده به لب آب ز سر می گذرد

کدام نکته سبب شده است که قافیه شدن واژه ی پایانی بیت اول با واژه ی پایانی بیت دّوم، اشکال نداشته باشد؟-    

سیر نمی شود نظر بس که لطیف منظری »آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم 

می روی و مقابلی، غایب و در تصّوری« گفتم اگر نبینمت مهر فرامشم شود  

1( افزوده شدِن »ی« به آخِر »منظر و تصّور«

2( مفتوح خواندِن حرف »و« و تصّور به تبعّیت از حرِف »ظ« در منظر

3( مشّدد خواندن حرف »ظ« منظر به تعبّیت از حرف »و« در تصّور

4( مضموم خواندن حرف »ظ« منظر به تبعّییت از حرف »و« در تصّور
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 قافیه، در کدام بیت درست نیست؟ -    

1( حلقه ی آن در هر آن کاو می زند/ بهِر او دولت سری بیرون کند

2( گر به تازی گوید او ور پارسی/ گوش و هوشی کو که در فهمش رسی

3( زر به از جان است پیش ابلهان / زر نثار جان بود نزد شهان

4( آن امینان جمله در عذر آمدند / هم چو سایه پیش َمه ساجد شدند.

 در کدام گزینه، حروف قافیه »مصّوت + صامت + صامت« است؟ -    

1( ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس /بوسه زن بر خاک آن وادّی و مشکین کن نفس

2( ما را همه شب نمی برد خواب/ای خفته ی روزگار دریاب

3( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست/چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

4( یار بد مار است هین بگریز از او/تا نریزد بر تو زهر آن زشت خو

 وزِن کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است-    

1( اگر مرد عشقی کم خویش گیر/وگرنه ره عافیت پیش گیر

2( به فریادم ز تو هر روز فریاد/از این فریاد روز افزونم ای دوست

3( بضاعت نیاوردم ِااّل ُامید/خدایا ز عفوم مکن ناُامید

4( نه تلخ است صبری که بر یاد اوست/که تلخی شکر باشد از دسِت دوست

قافیه ی کدام بیت، ناروا و نادرست است؟ -    

1( شِب سیاه بدان زلفکان تو ماَند/سپید روز به پاکی رخان تو ماند

2( من از ابر بینم همی باد و نم/ندانم که نرگس چرا شد دژم

3( مکن شهریارا دل ما نژند/میاور به جان من و خود گزند

4( هر یکی دیوار اگر باشد جدا/سقف چون باشد معلق بر هوا

وزن مقابل کدام گزینه نادرست است؟ -    

1( گرچه جهان را بسی کس است شکیبا / هیچ کسی از تو در جهان نشکیبد )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع( 

2( من از خودی خود افتاده ام به چاه طبیعت / مرا ز چاه به ماه ار برآوری توتوانی )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

 3( گر دین و دلم ز دست شد شاید / چون حلقه ی زلف توست در دستم )مفعول مفاعلن مفاعیلن( 

4( می دان به یقین که با عدم خاست /  هرجا که وجود را نظام است )مستفعل فاعالت مستف( 

 پایه های آوایی کدام گزینه نادرست مشخص شده است؟  -    

)-U-/U-- U /U-U-/U--(  :گریم ز درد عشق و نگویم که حال چیست )1

)-- U U- U- U-- U U --( :در کوی تو ما را نبود جای اقامت )2

)-/- U U-/-U-U/-U U-( :سوی تو رفتم چو مه دقیقه دقیقه )3

)- -U - U -U U- -( :بی روی تو زندگی حرام است )4
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قافیه در کدام بیت نادرست است؟-    

1( به گمرا گفتن نکو می روی/جفایی تمام است و جوری قوی

2( خداوند دولت غم دین خورد/که دنیا به هر حال می بگذرد

3( دلش گرچه درحال ازو رنجه شد/دوا کرد و خوشبوی چون غنچه شد

4( نکویی کن امسال چون ده تو راست/که سال دگر دیگری دهخداست

در بیت زیر کدام رکن وجود ندارد؟ -    

یک شمه زین شمایل در شاخ گل نیابی / یک ذره زین مالحت در ماه و خور نباشد 

4( مستفعلن  3( فاعالت    2( مفعول    1( فعولن   

 با توجه به وزن شعر، بخش حذف شده مصراع اول با کدام گزینه کامل می شود؟    - 

دردا که ................ دیدم بسی رنجش به شب / آورد جانم را به لب دلدار جانی را ببین 

4( درمانم نکردی  3( شاه غزلخوان    2( منظور چشمش    1( دیداری به ما   

 کدام گزینه وزنی متفاوت دارد؟ -    

1( آینه ام آینه ام مرد مقاالت نه ام / دیده شود حال من از چشم شود گوش شما 

2( طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را / البه گری می کنمت راه تو زن قافله را 

3( خانه دل را دو دری کن، جانب جان راهبری کن / طالب دریای حیاتی، سنگ دال رو گهری کن 

4( بنده ی آنم که مرا بی گنه آزرده کند / چون صفتی دارد از آن مه که بیازرد مرا 

 وزن مقابل کدام گزینه نادرست است؟ -    

1( گرد که بادش برود چون شود »مفتعلن مفتعلن فاعلن« 

2( دی سحری بر گذری گفت مرا یار »مفتعلن مفتعلن مفتعلن« 

3( چند بکردی طواف گرد جهان از گزاف »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن « 

4( چرا خورم غم دنیا به این دو روزه اقامت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن « 

وزن چند بیت دولختی )دوری( است؟ -    

الف( گوشه ی ابروی فیض و صیقل توفیق / موجه ای از بحربی کناره ی صبح است 

ب( یوسف عذاری را که من زندانی او گشته ام / از خانه بیرون می دوند از شوق او تصویرها 

ج( کوی تو شد قبله ی جان روی به بطحا چه نهی / روی تو شد کعبه ی دل قطع بیابان چه کنی 

د( به دو چشم شوخ جادو بربود خوابم از چشم / مرساد چشم زخمی به دو چشم چشم بندش 

4( چهار  3( سه    2( دو    1( یک   
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3( خانه دل را دو دری کن، جانب جان راهبری کن / طالب دریای حیاتی، سنگ دال رو گهری کن 

4( بنده ی آنم که مرا بی گنه آزرده کند / چون صفتی دارد از آن مه که بیازرد مرا 

 وزن مقابل کدام گزینه نادرست است؟ -    

1( گرد که بادش برود چون شود »مفتعلن مفتعلن فاعلن« 

2( دی سحری بر گذری گفت مرا یار »مفتعلن مفتعلن مفتعلن« 

3( چند بکردی طواف گرد جهان از گزاف »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن « 

4( چرا خورم غم دنیا به این دو روزه اقامت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن « 

وزن چند بیت دولختی )دوری( است؟ -    

الف( گوشه ی ابروی فیض و صیقل توفیق / موجه ای از بحربی کناره ی صبح است 

ب( یوسف عذاری را که من زندانی او گشته ام / از خانه بیرون می دوند از شوق او تصویرها 

ج( کوی تو شد قبله ی جان روی به بطحا چه نهی / روی تو شد کعبه ی دل قطع بیابان چه کنی 

د( به دو چشم شوخ جادو بربود خوابم از چشم / مرساد چشم زخمی به دو چشم چشم بندش 

4( چهار  3( سه    2( دو    1( یک   
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 پایه های آوایی کدام گزینه نادرست مشخص شده است؟ -    

1( بداندیـ/ش نادان/ که مطرو/د باد *** ندانم/ چه می خوا/هد از طر/د من 

2( نمی دانم/ رطب را چا/شنی چیست *** همی بینم/ که خرما بر/ نخیل است 

3( لبت از تنـ/گ شکر شو/ر برآورد *** به شکر خند/ه ی شیرین/ چو درآمد 

4( از سر هسـ/تی بگذر/ از سر مسـ/تـی چه روی *** دست بدا/ ر از سر و زر/ این همه دسـ/تان چه کنی؟ 

تعداد پایه های آوایی کدام گزینه متفاوت است؟ -    

1( دلم چون مار می پیچد ز مهرم سر مپیچ/ رخت چون ماه می تابد ز خواجو رخ متاب 

2( خنک آن باد که باشد گذرش بر کویت / روشن آن دیده که افتد نظرش بر رویت 

3( ای که هر لحظه در خاطرم بگذری / یک زمان از سرخون ما درگذر 

4( هم مالئک را به هر جاکرد یاری / هم خالیق را به هر حالت ُمِعین شد 

 رکن چندم بیت زیر با وزن »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« مطابقت ندارد؟ -    

من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم / حال برای چون تویی اگر که الیقم بگو 

2( رکن سوم مصراع دوم  1( رکن دوم مصراع اول   

4( رکن سوم مصراع اول  3( رکن دوم مصراع دوم   

 تقطیع هجایی و ارکان یک مصرع از کدام بیت، به شکل زیر است?-    

-   - U U -   - U - U   - U U -

1( بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم/می رود و نمی رود ناقه به زیر َمحِملم

2( چشمه ی خورشید تویی، سایه گه بید منم/چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدم

3( ساحل افتاده گفت گر چه بسی زیستم/هیچ نه معلوم سد آه که من کیستم

4( سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی/عشق محّمد بس است و آل محّمد

 با توجه به سازه ها و عوامل تأثیرگذار شعر فارسی، کدام گزینه درست است؟ -    

1( اساسی ترین عامل پیدایی شعر، وزن و موسیقی است. 

2( پس از وزن، خیال مهم ترین و مؤثرترین عامل در شعر است. 

3( هر چند وزن در شعر جنبه تزیینی دارد، ولی از عوامل برانگیزاننده ی عاطفه است. 

4( وزن، ادراکی است که از احساس نظم حاصل می شود و وسیله درک آن حواس است. 

 با توجه به آهنگ و موسیقی )وزن(، کدام گزینه بار عاطفی متفاوتی دارد؟ -    

1( هرکس نشان نیافت از این راه برکران / آن مرد غرقه گشته به دریا کجاشود 

2( چون نرسد دست به لعل لبت / خاک درت چشمه ی حیوان ماست 

3( ای تن اگر بیدلی سر ز کمندش مپیچ / وی دل اگر عاشقی روی ز مهرش متاب 

4( کو زنده دلی تا جان در پای تو افشاند / کان را که بود جانی بر خاک درت میرد 
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 وزن کدام گزینه با محتوای آن هماهنگی ندارد؟ -    

1( گرچه در آن غم دلش از جان گرفت / هم جگر خویش به دندان گرفت 

2( سر زلف او بگیرم، لب لعل او ببوسم /  به مراد اگر نترسم ز دو چشم شوخ شنگش 

3( از می عشق تو مگر مست شد / کاین همه شادی و طرب می کند 

4( از میکده تاچه شور برخاست / کاندر همه شهر شور و غوغاست 

 در کدام گزینه هجای »کشیده« وجود دارد؟ -    

1( هر شهی کز فّر تاج زر نشد خاک رهت / باد غیرت تاج زر چون الله بربود از سرش 

2( فغان از زهر چشم او چه مردافکن شراب است این / دل از سرو بلند او به طوبی می شود مایل 

3( لیلی همه در خنده و بازی است چه داند / کز گریه چه ها بر سر مجنون رود از دل 

4( تامن نمیرم در غمت درد دلم کی به شود / گر درد دل باشد چنین مردن بود بهبود دل 

 در ابیات زیر چند مصوت بلند »ی« وجود دارد؟ -    

سرمست می عشق تو در جنت و دوزخ / از نار و نعیم ایمن و فارغ ز عذاب است

با روی بتان کعبه ی دل دیر مغان است / در دیر مغان زمزم جان جام شراب است

دست از فلک سفله فروشوی چو خواجو / کاین نیل روان در ره تحقیق سراب است

4( هشت  3( هفت    2( شش    1( پنج  

 تعداد هجای کوتاه در کدام گزینه ها برابر است؟ -    

ب( همیشه تا تن من برقرار خواهد بود  الف( یاران همه مخمور و قدح پر می نابست   

د( تو روانّی سخن بین که ز دروازه ی شهر  ج( پیش دو دیده قدر من بین که میان عاشقان   

4( ج ود  3( ب ود    2( ب وج    1( الف وب   

 وزن کدام گزینه از تکرار چهار بار )-UU-( تشکیل شده است؟ -    

١( ای شب زلفت غالیه سا وی مه رویت غالیه پوش / نرگس مستت باده پرست لعل خموشت باده فروش 

2( چون دل ما برنگرفت از لعل لبت کامی / ای بت مهوش تو چرا برداشتی از ما دل 

3( آن گل رخسار نگر نام گلستان چه بری / وان قد و رفتار نگر سرو خرامان چه کنی 

4( خاطر مردم به لطف صید توان کرد / دل نبرد هرکه دلنواز نباشد 

 قافیه چند گزینه درست است؟ -    

الف( جز این پند منیوش اگر مؤمنی / بدین راه روگر نه تردامنی

ب( نخست آنکه تا روز و شب را مدار / بود از حوادث شگفتی مدار

ج( از آن پندها بهره گیرد همی  / ز داد و دهش توشه گیرد همی

د( عشق از ما دل شکسته خرد / عشق ما را ز عقل ما ببرد

4( چهار  3( سه   2( دو   1( یک  
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4( چهار  3( سه   2( دو   1( یک  
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 کدام گزینه »ذوقافیتین« است؟ -    

1( ندیدم بیش روی شادمانی / همان بودست گویی زندگانی

2( دگرخرد و بزرگی را که بینی / که باشد نسبت ایشان را به بینی

3( که چون روز محشر درآید همی / خالیق سوی محشر آید همی

4( کندیاد سوگند یزدان چنان / به دوزخ کنم بندشان جاودان

در کدام قافیه ی »درونی« عیب قافیه وجود دارد؟-    

1( گل چه بود که گل تویی ناطق امر قل تویی / گر دگری نداندت چون تومنی بدانمت

2( یک صفتی قرین شود چرخ بدو زمین شود / یک صفتی خریف را فصل بهار می کند

3( گوهر نو به گوهری برد سبق ز مشتری / جان و جهان همیبری جان و جهان چرا

4( دوزخ جای کافران جنت جای مؤمنان / چرا عشق برای عاشقان محو سزای نفس ما

 هجاهای مقابل کدام مصراع درست است؟ -    

)UU-U-U--UU-U-U-( :مریض عشق اگر صد بود عالج یکی است )1

)--UU-U---UU---( :عطار اگر روزی نو دولت عشق آید )2

)--U-U--UU-U-U-( :چندان مرو که من به تأمل ز راه فکر )3

)-UU--UU--UU--U-( :پس براندیش و فروبین و بدان صورت حال )4

 وزن چند بیت »دوری« است؟-    

الف( گاه بود پهلوی او گاه شود محو در او / پهلوی او هست خدا محو در او هست لقا 

ب( داد او فلک را دوران دایم / نامد زیانش بی دست وپایی 

ج( چون سخن من شنید گفت به خاصان خویش / کاین همه درد از کجاست حال پریشان کیست 

د( مبند آن در خانه به صوفیان نظری کن / مخور به رنج به تنها بگوصال که نشاید 

4( چهار  3( سه   2( دو    1( یک   

قاعده ی قافیه ی کدام بیت با ابیاِت دیگر متفاوت است؟    - 

1( ای چشم تو دل فریب و جادو/در چشم تو خیره چشم آهو

2( چندان که گفتم غم با طبیبان/درمان نکردند مسکین غریبان

3( کاشکی جز تو کسی داشتمی/یا به تو دسترسی داشتمی

4( کسی دانه ی نیک مردی نکاشت/کزو خرمن کام دل برنداشت

 با توجه به وزن مصراع اول، جای خالی مصراع دوم با کدام گزینه کامل می شود؟ -    

زنجیر دل ها موی او دالل سرها خوی او / در چار ..............جان از هر طرف 

2( سوی روی او باشد  1( دستم می رود دیگر چو   

4( ماه عمر او دیدم  3( ما را به کاری دل خوش  
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 در کدام گزینه پایه آوایی سه هجایی وجود ندارد؟ -    

1( ماهی است که در گردش الغر نشود هرگز / خورشید جمال او بدریده ظالمت را 

2( جام جان پر کن از آن می بنگر اندر لطف او / تا گشاید چشم جانت بیند آن الطاف را 

3( بر بردش خردخرد تا که ندانی چه برد / صاف بدزدد ز درد شعشعه ی دلربا 

4( هرچه بیافت باغ دل از طرب و شگفتگی / از دی این فراق شد حاصل او همه هبا

 الگوی قافیه در چند گزینه طبق الگوی »مصوت + صامت + صامت« است؟  -    

الف( لوح سّرم پاک کن از نقش غیر / تا نماید کعبه بی شک عین دیر 

ب( هریکی در دور خود گشته جنید / چون اسیری دیده آزادی ز قید 

ج( چون نداری غش نخواهی سوختن / بلکه خواهی همچو زر افروختن 

د( نی مر او را از چنان آتش گزند / نی یکی عضوش ز آتش دردمند 

4( چهار  3( سه    2( دو    1( یک  

قافیه کدام ابیات نادرست است؟ -    

الف( شیخ دارانی که شاه فقر بود / بوسلیمان نام و قطب عصر بود 

ب( ز آفرینش مقصد و مقصود اوست / اوست مغزو جمله عالم همچو پوست 

ج( آنکه بازد عشق با روی بتان / رهنما نبود، بود از رهزنان 

د( در خور عارف نباشد ما و من / اندرین ره بی منی باید شدن 

2( الف وب  1( ب و ج   

4( الف و ج  3( ج ود   

 با توجه به قاعده ی دوم قافیه، کدام گزینه از نظر الگوی حروف اصلی متفاوت است؟ -    

1( آن زبان زیاد او خ الی بماند / الل بهتر چون نشاید غیر خواند 

2( داشتم یاری که اهل شوق بود / عارف و حق بین و صاحب ذوق بود 

3( بود بس صاحب قبول و باتبع / در میان شهر شهره در ورع 

4( طالبا بیرون کن از دل فکر غیر / محو کن از صفحه ی جان ذکر غیر 

علت غلط بودن قافیه در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ -    

1( درنگر آخر که او از بهر کفش / آنچنان که گفته شد می راند رخش 

2( شرح راه فقر و سیر سالکان / بازگو اطوار و درد رهروان 

3( آمد او روزی خرامان شادبخت / یک زمان در مجلس وعظت نشست 

4( من ندیدم به ز خلق نیک هیچ / خوی بد مر آدمی را کرد گیج 
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4( هرچه بیافت باغ دل از طرب و شگفتگی / از دی این فراق شد حاصل او همه هبا

 الگوی قافیه در چند گزینه طبق الگوی »مصوت + صامت + صامت« است؟  -    

الف( لوح سّرم پاک کن از نقش غیر / تا نماید کعبه بی شک عین دیر 

ب( هریکی در دور خود گشته جنید / چون اسیری دیده آزادی ز قید 

ج( چون نداری غش نخواهی سوختن / بلکه خواهی همچو زر افروختن 

د( نی مر او را از چنان آتش گزند / نی یکی عضوش ز آتش دردمند 

4( چهار  3( سه    2( دو    1( یک  

قافیه کدام ابیات نادرست است؟ -    

الف( شیخ دارانی که شاه فقر بود / بوسلیمان نام و قطب عصر بود 

ب( ز آفرینش مقصد و مقصود اوست / اوست مغزو جمله عالم همچو پوست 

ج( آنکه بازد عشق با روی بتان / رهنما نبود، بود از رهزنان 

د( در خور عارف نباشد ما و من / اندرین ره بی منی باید شدن 

2( الف وب  1( ب و ج   

4( الف و ج  3( ج ود   

 با توجه به قاعده ی دوم قافیه، کدام گزینه از نظر الگوی حروف اصلی متفاوت است؟ -    

1( آن زبان زیاد او خ الی بماند / الل بهتر چون نشاید غیر خواند 

2( داشتم یاری که اهل شوق بود / عارف و حق بین و صاحب ذوق بود 

3( بود بس صاحب قبول و باتبع / در میان شهر شهره در ورع 

4( طالبا بیرون کن از دل فکر غیر / محو کن از صفحه ی جان ذکر غیر 

علت غلط بودن قافیه در کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ -    

1( درنگر آخر که او از بهر کفش / آنچنان که گفته شد می راند رخش 

2( شرح راه فقر و سیر سالکان / بازگو اطوار و درد رهروان 

3( آمد او روزی خرامان شادبخت / یک زمان در مجلس وعظت نشست 

4( من ندیدم به ز خلق نیک هیچ / خوی بد مر آدمی را کرد گیج 
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کدام گزینه »ذوقافیتین« است؟ -    

1( آنچه بر او رفت همه دیده بود / سّرخدا جمله پسندیده بود 

2( عقل ها را وقت آشفتن رسید / رازها را نوبت گفتن رسید 

3( شاد بنشین و زغم آزاد کن / هم خرابم ساز و هم آباد کن 

4( عکس روی خویش در آیینه دید / گرچه از عکسش شد آیینه پدید 

 شکل هجایی کدام دو مصراع مانند هم است؟ -    

ب( عتاب اگرچه همان در مقام خونریز است  الف( مرا رسد که چو وحشی چنین دلیر در آیم   

هخانه نیابی 
ّ
د( صفای خاطر رندان ز چل ج( من ز دیده می ریزم قطره های گوناگون   

3( ج و د  2( ب و ج    1( الف و د   

 شکل هجایی کدام گزینه نادرست است؟ -    

1( می به کوی خّماران هرچه بود نوشیدم )-∪-∪- - - -∪-∪- - -(

2( آنگه که قبای ناز پوشیدی )- -∪-∪-∪ ∪- - -(

3( بزم بتان جای عشرت است که آنجا )-∪ ∪- -∪-∪-∪- -(

4( فرخنده منظری شده منظور چشم من )- -∪-∪- -∪ ∪- ∪-∪-(

 در چندمین هجای مصراع دوم بیت زیر تغییر کّمیت مصوت وجود دارد؟ -    

ای رفیقان به سالمت ره منزل گیرید / که مرا تابه در دیر مغان کاری هست 

4( نه 3( پنج   2( شش   1( هفت  

 در کدام گزینه هر دو نوع تغییر مصوت »کوتاه به بلند و بلند به کوتاه« وجود دارد؟    - 

1( از خدا شرمی نداری در گنهکاری، ولی / دست می داری ز عصیان از حجاب دیگران 

2( گر فرستادی مرا روزی کنون / وارهی از جنگ هر روزی کنون 

3( اسرار عشق و مستی از اهل راز بشنو / نزعارف عراقی وز مفتی حجازی 

4( چند چو اهل آبرو در پی آبرو روم / زهر ز امتحان خورم در پی آرزو روم 

 در کدام گزینه اختیار شاعری زبانی وجود ندارد؟ -    

1( نشناخت دل از زلف تو ویرانه ی خود را / دیوانه و شب گم نکند خانه ی خود را 

2( دادم به غمت شادی این هر دو جهان را/ گر عشق نباشد که کشد بار گران را 

3( واعظا با همه غوقای خردمندی ها / نبری صرفه زیک ناله ی مستانه ی ما 

4( یارب تو پرده بردار از کار تا بدانند / کامروز در جهان کیست شایسته ی مالمت 
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 در کدام گزینه اختیار شاعری »تغییر مصوت کوتاه به بلند« وجود ندارد؟ -    

1( عیش من تلخ است از آن شّکرلب شیرین سخن / چون بخندد ورچه باشد، هست در پروین سخن 

2( مردنم نزدیک شد هنگام شربت دادن است / کیست کآرد یک سخن بر من از آن شیرین سخن 

3( کاش بی دردان بدیدندی رخ زیبای یار / تا نگفتندی به طعن بیدالن چندین سخن 

4( بهترین روز آفتی می بینم از تو در جهان / گفت من بشنو مکن جانا بدین آیین سخن 

 در کدام گزینه دو نوع »اختیار زبانی« وجود دارد؟ -    

1( بستم ز دعالب که دعا بی هوسی نیست / ما را ز خدا غیر خدا ملتمسی نیست 

2( هرجا نگرم کورم و در روی تو بینا / در مردمک دیده به غیر از تو کسی نیست 

3( خاری طلبد عشق که در آتش سوزان / صد برگ گل تازه چو خشکیده خسی نیست 

4( دیوانه در این شهر که بی سلسله دیده است / جز من که به گیسوی توام دسترسی نیست

در بیت زیر کدام اختیار شاعری وزنی« وجود ندارد؟ -    

هر که را کار نه عشق است اگر سلطان است / تو ورا هیچ مپندار که در کاری هست 

4( بلند در نظر گرفتن هجای پایانی  3( قلب   2( ابدال    1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن   

کدام گزینه فاقد اختیار شاعری آوردن فاعالتن به جای فعالتن است؟ -    

1( در مقامی که ضعیفان کمر کین بندند / آه اگر مور به فریاد سلیمان نرسد 

2( به چه تقصیر زرم قسمت آتش گردید / خنده چون گل به تهی دستی خاری نزدم 

3( دل ز هر نقش گشته ساده مرا / دو جهان از نظر فتاده مرا 

4( بامدادان در هوای گرم ری / بوی لطف نوبهار آید همی 

در چند بیت »اختیار شاعری بلند در نظر گرفتن هجای پایانی« وجود دارد؟-    

الف( مؤمن و بت پرست را کعبه و دیر قبله شد / کافرم ار مرا بود غیر در تو قبله گه 

ب( اهلی ز وصف الله رخان لب چه بسته ای / بلبل به هر صفت که بود در خروش به 

ج( سرزنش کم کن که نتوان گفت مور خسته را / کز سمند سرکشان فرسوده زیر سم مشو 

د( پایه خورشید نیست پیش تو افروختن / یاقد و باالی سرو پیش تو افراختن 

4( چهار  3( سه   2( دو    1( یک   

 کدام گزینه دارای اختیار شاعری »ابدال« است؟ -    

1( خاری است درشت صحبت جاهل / کاو چشم وفا و مردمی خارد 

2( مسپار به دهر سفله دل زیرا / آزاده دلش به سفله نسپارد 

3( کم بیند مردم از جهان رحمت / هرچند که بیش گرید و زارد 

4( آن است خرد که حق این جادو / مرد از ره دین و زهد بگزارد
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 در کدام گزینه اختیار شاعری »تغییر مصوت کوتاه به بلند« وجود ندارد؟ -    

1( عیش من تلخ است از آن شّکرلب شیرین سخن / چون بخندد ورچه باشد، هست در پروین سخن 

2( مردنم نزدیک شد هنگام شربت دادن است / کیست کآرد یک سخن بر من از آن شیرین سخن 

3( کاش بی دردان بدیدندی رخ زیبای یار / تا نگفتندی به طعن بیدالن چندین سخن 

4( بهترین روز آفتی می بینم از تو در جهان / گفت من بشنو مکن جانا بدین آیین سخن 

 در کدام گزینه دو نوع »اختیار زبانی« وجود دارد؟ -    

1( بستم ز دعالب که دعا بی هوسی نیست / ما را ز خدا غیر خدا ملتمسی نیست 

2( هرجا نگرم کورم و در روی تو بینا / در مردمک دیده به غیر از تو کسی نیست 

3( خاری طلبد عشق که در آتش سوزان / صد برگ گل تازه چو خشکیده خسی نیست 

4( دیوانه در این شهر که بی سلسله دیده است / جز من که به گیسوی توام دسترسی نیست

در بیت زیر کدام اختیار شاعری وزنی« وجود ندارد؟ -    

هر که را کار نه عشق است اگر سلطان است / تو ورا هیچ مپندار که در کاری هست 

4( بلند در نظر گرفتن هجای پایانی  3( قلب   2( ابدال    1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن   

کدام گزینه فاقد اختیار شاعری آوردن فاعالتن به جای فعالتن است؟ -    

1( در مقامی که ضعیفان کمر کین بندند / آه اگر مور به فریاد سلیمان نرسد 

2( به چه تقصیر زرم قسمت آتش گردید / خنده چون گل به تهی دستی خاری نزدم 

3( دل ز هر نقش گشته ساده مرا / دو جهان از نظر فتاده مرا 

4( بامدادان در هوای گرم ری / بوی لطف نوبهار آید همی 

در چند بیت »اختیار شاعری بلند در نظر گرفتن هجای پایانی« وجود دارد؟-    

الف( مؤمن و بت پرست را کعبه و دیر قبله شد / کافرم ار مرا بود غیر در تو قبله گه 

ب( اهلی ز وصف الله رخان لب چه بسته ای / بلبل به هر صفت که بود در خروش به 

ج( سرزنش کم کن که نتوان گفت مور خسته را / کز سمند سرکشان فرسوده زیر سم مشو 

د( پایه خورشید نیست پیش تو افروختن / یاقد و باالی سرو پیش تو افراختن 

4( چهار  3( سه   2( دو    1( یک   

 کدام گزینه دارای اختیار شاعری »ابدال« است؟ -    

1( خاری است درشت صحبت جاهل / کاو چشم وفا و مردمی خارد 

2( مسپار به دهر سفله دل زیرا / آزاده دلش به سفله نسپارد 

3( کم بیند مردم از جهان رحمت / هرچند که بیش گرید و زارد 

4( آن است خرد که حق این جادو / مرد از ره دین و زهد بگزارد
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در کدام گزینه سه نوع »اختیار وزنی« به کار رفته است؟ -    

1( غم و شادی است که با یکدگر آمیخته اند / یامه روزه به نوروز در آمیخته اند 

2( در کفی رشته ی تسبیح و کفی ساغر می / راست با عقد ثریا قمر آمیخته اند 

3( در کف شیخ عصا در کف میخواره قدح / اژدها باید بیضااثر آمیخته اند 

4( خوان نوروز پر از نعمت الوان با او / زین سبب مردم صاحب هنر آمیخته اند 

در بیت زیر چند »اختیار وزنی« وجود دارد؟ -    

کی باشد کاین قفس چمن گردد / واندر خور گام و کام من گردد 

4( چهار  3( سه   2( دو    1( یک   

 »اختیار شاعری« مقابل کدام گزینه درست است؟    - 

١( ای ترک کماندار که پیکان نگاهت / از راه نظر ما را تا جوشن جان رفت )ابدال( 

2( آشکارا بر نهانی پرده پوشد / راز پنهان پیش رای آشکارت )آوردن فاعالتن به جای فعالتن( 

3( تا چه کند دادگر دگر که ز دادش / ملک سراسر نگارخانه ی چین است )قلب( 

4( پیام داد به من عاشقی که ای مسکین / که همچو من به سخن رسم عاشقان داری )بلند در نظر گرفتن هجای پایانی( 

 کدام گزینه فاقد اختیار وزنی است؟ -    

1( همچو باالت بگویم سخنی راست تو را / راستی را چه بالیی است که باالست تو را 

2( عجب نباشد اگر تشنه ی جمال حرم / از آب دیده لبالب کند بیابان را 

3( عجب دارم از جعد مشکین او / که با اوست دایم پریشان چراست 

4( گر خویشتن پرستی کی ره بری به ایمان / در دین خودپرستان ایمان چه کار دارد

در بیت زیر کدام پایه آوایی وجود ندارد؟ -    

بی داغ تو عضوی به تنم نیست چو طاووس / از بال و پر خویش، پری خانه ی خویشم 

4( َفَعل  3( مستف   2( مفعوٌل    1( مستفعل   

کدام گزینه را می توان به دو گونه تقسیم بندی پایه ای کرد؟ -    

1( جان غریب از این جهان میل وطن نمی کند / شد چو عقیق نامجو یاد یمن نمی کند 

2( هرچه غیر از شراب، بار دل است / هرچه جز نغمه است دردسر است 

3( سرانجام چون خشت بالین بود / به خم تکیه همچون فالطون زنیم 

4( زندان بود به مردم بیدار، مهد خاک / در خواب کن دو دیده ی بیدار خویش را 
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 وزن کدام ابیات »ناهمسان« است؟-    

الف( دال ز کوی محبت، متاب روی به سختی / که رنج و محنت این ره سالمت است و سعادت 

ب( همه ذرات جهان می بینم / به هوایت شده خورشیدپرست 

ج( لشکر سودای عشق بر سر من تاخت / از تن خاکی من غبار برآورد 

د( ده روز دگر اگر از این شهر / هریک سر خویشتن نگیرند 

4( الف ود  3( ج ود    2( ب وج     1( الف و ب   

وزن مقابل کدام گزینه نادرست است؟ -    

1( با آنکه در میان تو دل بست عالمی )مستفعلن مفاعلن مستفعلن َفَعل(

2( ماییم به کوی یار دلجوی )مفعول مفاعلن فعولن( 

3( بس که مرا چون صبا هوای خیالت )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع(

4( گفتم ز دام زلف رهایی بخش )مفعول فاعالتن مفاعیلن(

 در کدام گزینه اختیار شاعری »حذف همزه« بیشتر است؟ -    

1( شوید آسوده تا از غم دهمتان جان به آسانی / بیارید ای پرستاران به بالینم طبیبی را 

2( مشکلی نیست که آسان نشود / مشکل این است که خود مشکل ماست 

3( در انتظار شفاعت ستاده خواجه به حشر / خجل زخاک برآیی گرت گناهی نیست 

4( ما در این راه ایمنیم از رهزنان / نقد ما با کاروانی دیگر است 

 در کدام گزینه »تغییر کمّیت مصوت کوتاه به بلند« وجود دارد؟ -    

1( بدان شمایل دلکش اگر به بزم خرامد / حدیث ناصح مشفق به یک نگاه تمام است 

2( بیانشاط مرادی طلب کنیم از این در / سعادت دو جهان وقف این خجسته مقام است 

3( نوید وصل دلم می رسد زعارض و زلفش / که شب مصاحب روز است صبح در بر شام است 

4( به دوزخ ار بردش عشق گو ببر که نسوزد / اگر بسوزد از آتش بگو بسوز که خام است 

 کدام گزینه دارای اختیار شاعری »تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه« است؟ -    

1( سری که زیر زمین شد نهفته شاهان را / همان سری است که بر آسمان فراخته اند 

2( مشتی از آن همه سیم تومن ار داشتمی / بگذر از حج که فراتر شدمی از معراج 

3( خرامان گشته برتازی سمندی / مسلسل کرده گیسو چون کمندی 

4( دلم ز غنچه ی پیکان او شکفت حزین / خوشا دلی که ز فیضش دلی بیاساید 
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 وزن کدام ابیات »ناهمسان« است؟-    

الف( دال ز کوی محبت، متاب روی به سختی / که رنج و محنت این ره سالمت است و سعادت 

ب( همه ذرات جهان می بینم / به هوایت شده خورشیدپرست 

ج( لشکر سودای عشق بر سر من تاخت / از تن خاکی من غبار برآورد 

د( ده روز دگر اگر از این شهر / هریک سر خویشتن نگیرند 

4( الف ود  3( ج ود    2( ب وج     1( الف و ب   

وزن مقابل کدام گزینه نادرست است؟ -    

1( با آنکه در میان تو دل بست عالمی )مستفعلن مفاعلن مستفعلن َفَعل(

2( ماییم به کوی یار دلجوی )مفعول مفاعلن فعولن( 

3( بس که مرا چون صبا هوای خیالت )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع(

4( گفتم ز دام زلف رهایی بخش )مفعول فاعالتن مفاعیلن(

 در کدام گزینه اختیار شاعری »حذف همزه« بیشتر است؟ -    

1( شوید آسوده تا از غم دهمتان جان به آسانی / بیارید ای پرستاران به بالینم طبیبی را 

2( مشکلی نیست که آسان نشود / مشکل این است که خود مشکل ماست 

3( در انتظار شفاعت ستاده خواجه به حشر / خجل زخاک برآیی گرت گناهی نیست 

4( ما در این راه ایمنیم از رهزنان / نقد ما با کاروانی دیگر است 

 در کدام گزینه »تغییر کمّیت مصوت کوتاه به بلند« وجود دارد؟ -    

1( بدان شمایل دلکش اگر به بزم خرامد / حدیث ناصح مشفق به یک نگاه تمام است 

2( بیانشاط مرادی طلب کنیم از این در / سعادت دو جهان وقف این خجسته مقام است 

3( نوید وصل دلم می رسد زعارض و زلفش / که شب مصاحب روز است صبح در بر شام است 

4( به دوزخ ار بردش عشق گو ببر که نسوزد / اگر بسوزد از آتش بگو بسوز که خام است 

 کدام گزینه دارای اختیار شاعری »تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه« است؟ -    

1( سری که زیر زمین شد نهفته شاهان را / همان سری است که بر آسمان فراخته اند 

2( مشتی از آن همه سیم تومن ار داشتمی / بگذر از حج که فراتر شدمی از معراج 

3( خرامان گشته برتازی سمندی / مسلسل کرده گیسو چون کمندی 

4( دلم ز غنچه ی پیکان او شکفت حزین / خوشا دلی که ز فیضش دلی بیاساید 
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در کدام گزینه هر دو نوع تغییر مصوت »کوتاه به بلند و بلند به کوتاه« وجود دارد؟ -    

1( تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق / هر دم آید غمی از نوبه مبارک بادم 

2( گفتم از باغ رخش تازه گلی باز کنم / نور رویش جگرم را بتر از خار بسوخت 

3( با دل پرخون برفتم از جهان / از جفا و جور این مشتی ددان 

4( بیاساقی دلم از دست رفته است / همی آید کنون دشوار در دست 

با توجه به بیت زیر کدام گزینه درست است؟ -    

خسرو اگر بتان به قصاصش روان کنند / خوشدل چنان رود که کسی میهمان رود 

1( در بیت یک مصوت کوتاه، بلند تلفظ شده است. 

2( این بیت هیچ اختیار زبانی ندارد. 

3( بیت دارای دو اختیار شاعری تغییر مصوت کوتاه به بلند و بلند به کوتاه است. 

4( در بیت اختیار حذف همزه وجود دارد.

نشانه های هجایی و ارکان بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»در وهم نگنجد که چه دلبند و چه شیرین / در وصف نیاید که چه مطبوع و چه زیباست«

− − ∪ / ∪ − − ∪ / ∪ − − ∪ / ∪ − − )1

− ∪ − / ∪ − − ∪ / ∪ − ∪ − / ∪ − − )2

∪∪ − / − ∪−  ∪ /− − ∪ ∪ / − ∪ − − )3

 − − ∪ / ∪ − − / ∪ − − ∪ /∪  − − )4

 وزن بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟-    

»حاجت موری به علم غیب بداند / در بن چاهی به زیر صخرۀ صّما«

1( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  

2( فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

3( مفتعلن فاعالٌت مفتعلن فع  

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

 ارکان کدام بیت را می توان به دو صورت جدا کرد؟-    

1( اگر تو فارغی از حال دوستان یارا / فراغت از مسیر تو میسر نمی شود ما را 

2( گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق / بی حاصل است خوردن مستسقی آب را

3( لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن / بر او شکرانه بودی گر بدادی ملک پرویزت

4( متناسب اند و موزون حرکات دلفریبت / متوجه است با ما سخنان بی حسیبت
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 عالمت هجایی کدام بیت معادل » ∪ − ∪ − / ∪ ∪ − − / ∪ − ∪ − / ∪ ∪ − « است؟-    

1( دو هفته رفت که ننواختی به نیم نگاهم / هنوز وقت نیامد که بگذری ز گناهم؟

2( با شاهد شوخ و شنگ و با بربط و نی / کنجّی و فرغتّی و یک شیشۀ می

3( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

4( نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم / برفت در همه عالم به بی دلی خبرم

 همه ابیات از پایه های آوایی ناهمسان تشکیل شده اند؛ به جز:-    

1( سریر فقر ترا سر کشد به تاج رضا / تو سر به جیب هوس در کشیده ای به خطا

2( بت پرستان صورتش را سجده می آرند و شاید / گر کنند خواجو به معنی آن جماعت را امامی

3( نرسد دست من به چرخ بلند / ور نه بگشادمیش بند از بند

4( آسوده خاطرم که تو در خاطر منی / گر تاج می فرستی و گر تیغ می زنی

 فاعالٌت فاعلن« است؟-    
ٌ

 وزن کدام بیت »مفعول

1( گفتم که به رویت چه کنم؟ گفت نظر / گفتم که ز کویت چه کنم؟ گفت گذر

2( سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند / همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

3( گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی / صد گونه جادوی بکنم تا بیارمت

4( مژده بده مژده بده یار پسندید مرا / سایه او گشتم و او برد به خورید مرا

 وزن تمام گزینه ها را می توان به یک صورت دیگر نیز خواند؛ به جز:-    

2( مفعوُل مفاعُلن مفاعیُلن  1( مستفعُلن مفاعُل مستفعُلن َفَعل   

3( مفاعُلن فعالُتن مفاعُلن َفع    4( مستفعُل مستفعُل مستفعُل مسَتف

 در کدام بیت اختیار شاعری »ابدال« صورت گرفته است؟-    

1( من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم / که عشق از پرده ی عصمت برون آرد زلیخا را

2( به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر / به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

3( بارها گفته ام و بار دگر می گویم / که من دل شده این ره نه به خود می پویم

4( آنکه بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت / بازش آرید خدا را که صفائی بکنیم

 کدام بیت بر وزن »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است؟-    

1( سرفرازم کن شبی از وصِل خود ای نازنین / تا منّور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع

2( خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد / بگذر ز عهِد سست و سخن های سخت خویش

3( دامن اگر برزند رای فروزان او / اختر تابان چرخ سر به گریبان برد

4( طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من / پرچه سخن همی برد قّصه ی من به هر طرف
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 عالمت هجایی کدام بیت معادل » ∪ − ∪ − / ∪ ∪ − − / ∪ − ∪ − / ∪ ∪ − « است؟-    

1( دو هفته رفت که ننواختی به نیم نگاهم / هنوز وقت نیامد که بگذری ز گناهم؟

2( با شاهد شوخ و شنگ و با بربط و نی / کنجّی و فرغتّی و یک شیشۀ می

3( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

4( نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم / برفت در همه عالم به بی دلی خبرم

 همه ابیات از پایه های آوایی ناهمسان تشکیل شده اند؛ به جز:-    

1( سریر فقر ترا سر کشد به تاج رضا / تو سر به جیب هوس در کشیده ای به خطا

2( بت پرستان صورتش را سجده می آرند و شاید / گر کنند خواجو به معنی آن جماعت را امامی

3( نرسد دست من به چرخ بلند / ور نه بگشادمیش بند از بند

4( آسوده خاطرم که تو در خاطر منی / گر تاج می فرستی و گر تیغ می زنی

 فاعالٌت فاعلن« است؟-    
ٌ

 وزن کدام بیت »مفعول

1( گفتم که به رویت چه کنم؟ گفت نظر / گفتم که ز کویت چه کنم؟ گفت گذر

2( سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند / همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

3( گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی / صد گونه جادوی بکنم تا بیارمت

4( مژده بده مژده بده یار پسندید مرا / سایه او گشتم و او برد به خورید مرا

 وزن تمام گزینه ها را می توان به یک صورت دیگر نیز خواند؛ به جز:-    

2( مفعوُل مفاعُلن مفاعیُلن  1( مستفعُلن مفاعُل مستفعُلن َفَعل   

3( مفاعُلن فعالُتن مفاعُلن َفع    4( مستفعُل مستفعُل مستفعُل مسَتف

 در کدام بیت اختیار شاعری »ابدال« صورت گرفته است؟-    

1( من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم / که عشق از پرده ی عصمت برون آرد زلیخا را

2( به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر / به بند و دام نگیرند مرغ دانا را

3( بارها گفته ام و بار دگر می گویم / که من دل شده این ره نه به خود می پویم

4( آنکه بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت / بازش آرید خدا را که صفائی بکنیم

 کدام بیت بر وزن »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است؟-    

1( سرفرازم کن شبی از وصِل خود ای نازنین / تا منّور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع

2( خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد / بگذر ز عهِد سست و سخن های سخت خویش

3( دامن اگر برزند رای فروزان او / اختر تابان چرخ سر به گریبان برد

4( طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من / پرچه سخن همی برد قّصه ی من به هر طرف
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در کدام رکن از مصراع دوم بیت زیر، باید مصوت کوتاه، بلند تلفظ شود و این تغییر جزء کدام دسته از اختیارات است؟-    

»توانا بود هرکه دانا بود/ ز دانش دل پیر برنا بود«

4( سوم ـ وزنی  3( سوم ـ زبانی  2( دوم ـ زبانی  1( دوم ـ وزنی 

همه ابیات زیر، بجز بیت ................ در یک گروه وزنی قرار می گیرند؟-    

1( آنچه دیدی برقرار خود نماند/اینچه بینی هم نماند برقرار

2( به سبزه کجا تازه گردد دلم/که سبزه بخواهد دمید از ِگلم

3( بباید هوس کردن از سر به در/که دور هوس بازی آمد به سر

4( چو تو خود کنی اختر خویش را َبد/مدار از فلک چشم نیک اختری را

قافیه در کدام بیت طبق قاعده ی   )مصّوت + صامت( ساخته شده است؟-    

1( آن دل که به زلف یار می بستیمش/هر چند گسست باز پیوستیمش

2( خاک دل آن روز که می بیختند/شبنمی از عشق بر آن ریختند

3( ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی/چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی

4( ما درس سحر در ره میخانه نهادیم/محصول دعا در ره جانانه نهادیم

 کدام مصراع بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« سروده شده است؟-    

2( من این حروف نوشتم چنانکه غیر ندانست 1( نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل   

4( چو پیراهن شوم آسوده خاطر 3( قرار برده زمن آن دو نرگس رعنا   

تعداد هجاهای هر دو مصراع کدام بیت برابر نیست؟-    

1( من که باشم که ننوشم به جز از راوق خم / چکنم گر سخن پیر مغان ننیوشم

2( ازین سموم که بر طرف بوستان بگذشت / عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

3( سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل / شاه ترکان فارغست از حال ما کو ُرستمی

4( جوانا سر مناب از پند پیران / که رای پیر از بخت جوان ِبه

 تعداد هجای کشیده در همه  ی ابیات برابر است؛ به جز ............... .-    

1( یعقوب هم به دیده ی معنی بَود ضریر / گر مهِر یوسفی به یهودا برافکند

2( مقبل نزاد خصمش و گوید که ُمقبلم / بر خود چنین لقب به چه یارا برافکند

3( این شعر هر که بشنود از شاعران عصر / زهره ز رشک صاحب ِانشا برافکند

4( بادت سعادت ابد و با تو بخت را / مهری که جان سعد به َاسما برافکند

سواالت عروض و قافیه

121

 بیِت »شاید اگر آفتاب و ماه نتابد/ پیِش دو ابروی چون هالل محّمد« در کدام وزن، سروده شده است؟-    

2( مفتعلن مفتعلن فاعالُت فع 1( مفتعلن فاعالُت فاعالت ُ 

4( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فعل 3( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع 

در کدام بیت از اختیارات شاعری استفاده نشده است؟-    

1( دانم سرآرد غّصه را رنگین برآرد قّصه را / این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم

2( زان پیشتر که عالِم فانی شود خراب / ما را زجاِم باده ی گلگون خراب کن

3( مدار نقطه بینش ز خال توست مرا / که قدر گوهر یک دانه جوهری داند

4( عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش / که یک کرشمه تالفی صد جفا بکند

 در بیت »زان یار دل نوازم شکریست با شکایت/گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت« حروف قافیه ؟-    

4( َـ ت 3( اَیت   2( کاَیت   1( ِـ کاَیت  

 کدام بیت بر وزن »مفتعلن مفتعلن فاعلن« است؟-    

1( نذر کند یار که امشب تو را / خواب نباشد ز طمع برتر آ

2( آب چو خاکی بده باد در آتش شده/ عشق به هم برزده خیمۀ این چار را

3( دور بادا عاقالن از عاشقان / دور بادا بوی گلخن از صبا

4( خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی / مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا

 ارکان هجایی بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟-    

»از طرفی روح امین آمده پنهان / پیش دویدم که ببین کار و کیاها«

1( ــ∪∪ــ / ــ∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪ــ  

2( ــ ــ∪ــ / ــ ــ∪ــ / ــ ــ ∪ ــ / ــ

3( ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ  

4( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ

 وزن بیت زیر کدام گزینه آمده است؟-    

»صد نکته دراندازد صد دام و دغل سازد / صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را«

1( مفعوُل مفاعلن مفاعیُل فعولن  

2( مفعوُل فاعالُت مفعوُل فاعالُت

3( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  

4( مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن
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 بیِت »شاید اگر آفتاب و ماه نتابد/ پیِش دو ابروی چون هالل محّمد« در کدام وزن، سروده شده است؟-    

2( مفتعلن مفتعلن فاعالُت فع 1( مفتعلن فاعالُت فاعالت ُ 

4( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فعل 3( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع 

در کدام بیت از اختیارات شاعری استفاده نشده است؟-    

1( دانم سرآرد غّصه را رنگین برآرد قّصه را / این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم

2( زان پیشتر که عالِم فانی شود خراب / ما را زجاِم باده ی گلگون خراب کن

3( مدار نقطه بینش ز خال توست مرا / که قدر گوهر یک دانه جوهری داند

4( عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش / که یک کرشمه تالفی صد جفا بکند

 در بیت »زان یار دل نوازم شکریست با شکایت/گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت« حروف قافیه ؟-    

4( َـ ت 3( اَیت   2( کاَیت   1( ِـ کاَیت  

 کدام بیت بر وزن »مفتعلن مفتعلن فاعلن« است؟-    

1( نذر کند یار که امشب تو را / خواب نباشد ز طمع برتر آ

2( آب چو خاکی بده باد در آتش شده/ عشق به هم برزده خیمۀ این چار را

3( دور بادا عاقالن از عاشقان / دور بادا بوی گلخن از صبا

4( خورشید را حاجب تویی اومید را واجب تویی / مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا

 ارکان هجایی بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟-    

»از طرفی روح امین آمده پنهان / پیش دویدم که ببین کار و کیاها«

1( ــ∪∪ــ / ــ∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪ــ  

2( ــ ــ∪ــ / ــ ــ∪ــ / ــ ــ ∪ ــ / ــ

3( ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ  

4( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ

 وزن بیت زیر کدام گزینه آمده است؟-    

»صد نکته دراندازد صد دام و دغل سازد / صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما را«

1( مفعوُل مفاعلن مفاعیُل فعولن  

2( مفعوُل فاعالُت مفعوُل فاعالُت

3( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  

4( مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن
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وزن کدام دو بیت، همسان دو لختی است؟-    

الف( از یک آتش برآوردم تو را / در دگر آتش بگستردم تو را

ب( با لب او چه خوش بَود گفت و شنید و ماجرا / خاصه که درگشاید و گوید خواجه اندر آ

ج( ای شاه تو شاهی کن و آراسته کن بزم / ای جان و ولی نعمت هر وامق و عذرا

شکوفه ها شکفته وز چشم بد نهفته / غیرت مرا بگفته می خور دهان میاال
ُ
د( ا

4( ب ـ ج 3( ج ـ د   2( ب ـ د   1( الف ـ ب   

وزن مقابل کدام بیت نادرست است؟-    

1( عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر / تشنۀ مخمور نگر ای شه خّمار بیا )تکرار چهار مفتعلن(

2( گل اگر رفت گو به شادی رو / بادۀ ناب چون گالب بیار )تکرار چهار فعالتن(

3( چه کند بندۀ صورت کمر عشق خدا را / چه کند عورت مسکین سپر و گرز و سنان را )تکرار چهار فعالتن(

4( ای خمشی مغز منی پردۀ آن نغز منی / کمتر فضل خمشی کش نبَود خوف و رجا )تکرار چهار مفتعلن(

 قاعده قافیه در کدام بیت متفاوت است؟-    

1( طفیل هستی عشق  اند آدمی و پری / ارادتی بنما تا سعادتی ببری

2( هزار جهد بکردم که یار من باشی / مراد بخش دِل بی قرار من باشی

3( فتاده بر سر من فکرهای دور و دراز / بر آن سرم که کنم سوی آسمان پرواز

4( ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی / من نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی

 قاعده قافیه کدام ابیات یکسان است؟-    

الف( اول به وفا می وصالم در داد / چون مست شدم جام جفا را سرداد

ب( هر دوست که دم زد وفا دشمن شد / هر پاکروی که بود تر دامن شد

ج( چشمت که فسون درنگ می بازد از او / افسوس که تیر جنگ می بارد از او

د( نکته ای دلکش بگویم خال آن مه رو ببین / عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین

هـ( سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم / که من نسیم حیات از پیاله می جویم

4( د ـ هـ 3( ب ـ د   2( ج ـ هـ   1( الف ـ د  

نوع قاعده ی قافیه در چند بیت به درستی مشخص شده است؟-    

الف( برگیر شراب طرب انگیز و بیا / پنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا )قاعده  (

ب( من با کمر تو در میان کردم دست / پنداشتمش که در میان چیز هست )قاعده  (

ج( تو بدری و خورشید تو را بنده شده ست / تا بنده ی تو شده ست تابنده شده ست )قاعده  (

د( هر روز دلم به زیر باری دگر است / در دیدۀ من ز هجر خاری دگر است )قاعده  (

هـ( قسام بهشت و دوزخ آن عقده گشای / ما را نگذارد که در آییم ز پای )قاعده  (

4( چهار 3( سه    2( دو    1( یک   
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قافیه شدن چند جفت واژه با هم درست است؟-    

یب ـ مکث و بحث ـ َرهی و َمهی ـ درو و مگو ـ جویش و بویش«
َ

»احتیاط و اعتماد ـ عشق و صدق ـ ابهت و بهجت ـ َجیب و غ

4( هفت 3( پنج    2( چهار     1( دو   

 کدام بیت »ذوقافیتین« است؟-    

1( چشم بر خورشید تابان نیست ویران مرا / کرم شب  تابی برافروزد شبستان مرا

2( ای میان بحر کرده با نهنگان آشنا / بر کران کوه بوده با پلنگان آشنا

3( شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افراسیاب

4( الغرض صاحب دل روشن روان / آن گل پژمرده چید و شد روان

قاعده قافیه در همه ی گزینه  ها به جز گزینه ..................... »مصوت + صامت + حروف الحاقی« است؟-    

1( گر همچون من افتاده ی این دام شوی / ای بس که خراب باده و جام شوی

2( ای باد حدیث من نهانش می گو / سّر دل من به صد زبانش می گو

3( صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است / وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

4( ای تیر غمت را دل عّشاق نشانه / جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

 در کدام بیت قافیه »درونی« دیده می شود؟   - 

1( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

2( همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم / همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

3( لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید / مگر از آتش دوزخ بودنش روی رهایی

4( نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

در کدام گزینه قافیه معیوب است؟-    

1( هم چو میل کودکان با مادران / سّر میل خود نداند در لبان

2( باد و خاک و آب و آتش بنده اند / با من و تو مرده با حق زنده اند

3( مکر خود را گر تو انکار آوری / از ترازو و آینه کی جان بری؟

4( من از آن روز که در بند توام آزادم / پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم

 تقطیع هجایی درست مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم / که نیم کشته به خون چند بار برگردد«

2( ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ 1( ∪ ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ  

4(  ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ ∪ ــ 3( ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ∪ــ ــ / ــ ــ   
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قافیه شدن چند جفت واژه با هم درست است؟-    

یب ـ مکث و بحث ـ َرهی و َمهی ـ درو و مگو ـ جویش و بویش«
َ

»احتیاط و اعتماد ـ عشق و صدق ـ ابهت و بهجت ـ َجیب و غ

4( هفت 3( پنج    2( چهار     1( دو   

 کدام بیت »ذوقافیتین« است؟-    

1( چشم بر خورشید تابان نیست ویران مرا / کرم شب  تابی برافروزد شبستان مرا

2( ای میان بحر کرده با نهنگان آشنا / بر کران کوه بوده با پلنگان آشنا

3( شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افراسیاب

4( الغرض صاحب دل روشن روان / آن گل پژمرده چید و شد روان

قاعده قافیه در همه ی گزینه  ها به جز گزینه ..................... »مصوت + صامت + حروف الحاقی« است؟-    

1( گر همچون من افتاده ی این دام شوی / ای بس که خراب باده و جام شوی

2( ای باد حدیث من نهانش می گو / سّر دل من به صد زبانش می گو

3( صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است / وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است

4( ای تیر غمت را دل عّشاق نشانه / جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

 در کدام بیت قافیه »درونی« دیده می شود؟   - 

1( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

2( همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم / همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

3( لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید / مگر از آتش دوزخ بودنش روی رهایی

4( نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

در کدام گزینه قافیه معیوب است؟-    

1( هم چو میل کودکان با مادران / سّر میل خود نداند در لبان

2( باد و خاک و آب و آتش بنده اند / با من و تو مرده با حق زنده اند

3( مکر خود را گر تو انکار آوری / از ترازو و آینه کی جان بری؟

4( من از آن روز که در بند توام آزادم / پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم

 تقطیع هجایی درست مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم / که نیم کشته به خون چند بار برگردد«

2( ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ 1( ∪ ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ  

4(  ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ ∪ ــ 3( ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ∪ــ ــ / ــ ــ   
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در تقطیع هجایی کدام گزینه »حذف همزه« دیده نمی شود؟-    

1( نور خوشیدم، ز امداد خسیسان فارغم / نیستم آتش که هر خاری کند کند رعنا مرا

2( بلبالن چون سخن از شاخ صنوبر گویند / ما حدیث قد آن سرو سرافراز کنیم

3( آن جا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان / شد گرگ و روبه رو را مکان شد گرگ و کرکس را وطن

4( تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من / هیچ کس می پسندم که به جای تو بود

 وزن کدام یک از ابیات یکسان است؟-    

الف( روزگار است که گه عّزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

ب( باالی خود در آینۀ چشم من ببین / تا باخبر ز عالم باال کنم تو را

ج( حیران اطوار خودم درمانده ی کار خودم / هر لحظه دارم نّیتی چون قرعه ی رّمال ها

د( من به هر جمعّیتی ناالن شدم / جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم

هـ( سود بازرگان دریای خطر ممکن نگردد / هر که مقصودش تو باشی تا نفس دارد بکوشد

4( ب و هـ 3( ب و ج   2( الف و هـ   1( الف و د  

 وزن کدام بیت با بیت »گفتن ز من از تو کار بستن / بی کار نمی توان نشستن« یکسان است؟-    

1( عشق تو برده از جهان آرام / دل کوه از تو خون و لعلش نام

2( دل صنوبریم همچو بید لرزان است / ز حیرت قد و باالی چون صنوبر دوست

3( اندوه من انبوه تر از دامن الوند / بشکوه تر از کوه دماوند غرورم

4( دولت طلبی سبب نگه دار / با خلق خدا ادب نگه دار

نشانه های هجایی زیر مربوط به کدام بیت است؟-    

»∪∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ«

1( سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ / که نه خاطر تماشا نه هوای باغ دارد

2( زمانه بندی آزاده وار داد مرا / زمانه را چون نکو بنگری همه پند است

3( مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست / که به پیمانه کشی شهره شدم روز َالست

4( اگر نه سجده برد پیش چشم جادویش / چرا چو قامت من ابرویش دوتاست؟ بگو

 با خوانش درست بیت مشخص کنید؛ تعداد هجاهای کشیده کدام دو مصراع یکسان است؟-    

ب( دیو را در بند و زندان باز دار الف( زیبا شود به کاِر گه عشق کار من   

د( گر دوست چنان کند که ما خواسته ایم ج( گر دفتر حدیثم پر خون دل نبودی   

4( الف ـ د 3( ب ـ ج    2( ب ـ د   1( الف ـ ب  
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 مصراع دوم بیت زیر به ترتیب چند صامت و مصوت دارد؟-    

»ُشد عمر گرامی همه در مدرسه ها صرف / کو عشق که فارغ کند از درس و کتابم«

4( هجده ـ یازده 3( نوزده ـ سیزده  2( نوزده ـ دوازده   1( هفده ـ سیزده 

 کدام بیت از تکرار دو رکن »مستفعلن« و »فعولن« ساخته شده است؟-    

1( همچو گل بر چمن از باد میفشان دامن / زانکه در پای تو دارم سر جان افشانی

2( جمالت معجز حسن است لیکن / حدیث غمزه ات سحر مبین است

3( کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز / باشد که باز بینم دیدار آشنا را

4( افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع / شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

 قافیه در کدام بیت درست است؟-    

1( هر لقب کو داد آن مبدل شده / آن که جستش خواند او کاهل شده

2( صوفی آن صورت مپندار از عزیز / همچو طفالن تا کی از جوز و مویز

3( ای ز غیرت بر سبو سنگی زده / وان سبو ز اشکست کامل تر شده

4( کوه ها  و بحرها و دشت ها / بوستان ها و باغ ها و کشت ها

 قافیه در همه ابیات درست است؛ به جز:-    

1( آن چه چشمست آن که بیناپیش نیست / ز امتحان ها چز که رسواییش نیست

2( با همه بنشین دو سه دستان بگو / تا ببینم صورت عقلت نکو

3( او ز عار کند تن پرست / قاصدا رفتست و دیوانه شدست

4( از کمال طالع و اقبال و بخت / او ایازی بود شه محمود وقت

 وزن کدام بیت »دوری« است؟-    

1( اگر باور نمی داری رو از صورت گر چین پرس / که مانی نسخه می خواهد ز نوک کلک مشکینم

2( آبی به روزنامه اعمال ما فشان / باشد توان سترد حروف گناه ازو

3( دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش / یا رب نوشته بد از یار ما بگردان

4( مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر / عاقبت دانه خال تو فکندش در دام

 مصراع »صید از کمند اگر بجهد بوالعجب بود« با همه گزینه ها هم وزن است، به جز ................ .-    

2( جان بر لبست و حسرت در دل که از لبانش 1( دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست  

4( در مشک و عود و عنبر و امثال طّیبات 3( از خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز  
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 مصراع دوم بیت زیر به ترتیب چند صامت و مصوت دارد؟-    

»ُشد عمر گرامی همه در مدرسه ها صرف / کو عشق که فارغ کند از درس و کتابم«

4( هجده ـ یازده 3( نوزده ـ سیزده  2( نوزده ـ دوازده   1( هفده ـ سیزده 

 کدام بیت از تکرار دو رکن »مستفعلن« و »فعولن« ساخته شده است؟-    

1( همچو گل بر چمن از باد میفشان دامن / زانکه در پای تو دارم سر جان افشانی

2( جمالت معجز حسن است لیکن / حدیث غمزه ات سحر مبین است

3( کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز / باشد که باز بینم دیدار آشنا را

4( افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع / شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت

 قافیه در کدام بیت درست است؟-    

1( هر لقب کو داد آن مبدل شده / آن که جستش خواند او کاهل شده

2( صوفی آن صورت مپندار از عزیز / همچو طفالن تا کی از جوز و مویز

3( ای ز غیرت بر سبو سنگی زده / وان سبو ز اشکست کامل تر شده

4( کوه ها  و بحرها و دشت ها / بوستان ها و باغ ها و کشت ها

 قافیه در همه ابیات درست است؛ به جز:-    

1( آن چه چشمست آن که بیناپیش نیست / ز امتحان ها چز که رسواییش نیست

2( با همه بنشین دو سه دستان بگو / تا ببینم صورت عقلت نکو

3( او ز عار کند تن پرست / قاصدا رفتست و دیوانه شدست

4( از کمال طالع و اقبال و بخت / او ایازی بود شه محمود وقت

 وزن کدام بیت »دوری« است؟-    

1( اگر باور نمی داری رو از صورت گر چین پرس / که مانی نسخه می خواهد ز نوک کلک مشکینم

2( آبی به روزنامه اعمال ما فشان / باشد توان سترد حروف گناه ازو

3( دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش / یا رب نوشته بد از یار ما بگردان

4( مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر / عاقبت دانه خال تو فکندش در دام

 مصراع »صید از کمند اگر بجهد بوالعجب بود« با همه گزینه ها هم وزن است، به جز ................ .-    

2( جان بر لبست و حسرت در دل که از لبانش 1( دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست  

4( در مشک و عود و عنبر و امثال طّیبات 3( از خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز  
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 وزن کدام گزینه در مقابل آن نادرست است؟-    

1( هر آن که با تو دمی یافتست در همه عمر )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

2( آه اگر دست دل من به تمّنا نرسد )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

3( خنک آنروز که در پای تو جان اندازم )فعالتن فعالتن فعالتن فع لن(

4( در سرو و َمه چه گویی ای مجمع نکویی )مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن(

در کدام گزینه »واو عطف« بلند تلفظ می شود؟-    

1( معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر / کبر رها نمی کند کز پس و پیش بنگری

2( حکایت من و مجنون به یکدیگر ماند / نیافتیم و بمردیم در طلبکاری

3( سعدیا گفتار شیرین پی آن کام و دهان / در به دریا می فرستی زر به معدن می بری

4( جز عهد و وفای تو که محلول نگردد / هر عهد ه بستم هوسی بود و هوایی

 وزن مقابل کدام مصراع درست است؟-    

1( عشق جانان در جهان هرگز نبودی کاشکی )رمل مثمن سالم(

2( مکن سر گشته آن دل را که دست آموز غم کردی )هزج مثمن حذوف(

3( سست پیمانا به یک ره دل ز ما برداشتی )رمل مثمن محذوف(

4( شب تنهائیم در فصد جان بود )هزج مسدس سالم(

 اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟-    

»قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن / ظلماتست بترس از خطر گمراهی«

1( حذف همزه ـ قلب ـ کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ـ بلند بودن هجای پایان مصراع

2( ابدال ـ کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ـ حذف همزه ـ فاعالتن به جای فعالتن

3( حذف همزه ـ بلند تلفظ کردن هجای کوتاه ـ قلب ـ کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

4( ابدال ـ فاعالتن به جای فعالتن ـ بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه ـ حذف همزه

 وزن بیت زیر کدام است؟-    

» آن دوست که من دارم و آن یار که من دانم / شیرین دهنی دارد، دور از لب و دندانم«

1( مفعوُل مفاعیُل فعولن  

2( مفعوُل مفاعیل ُ مفعوُل مفاعیُل

3( مفعوُل فاعالُت مفاعُی فاعلن 

4( مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن
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کدام دو بیت را می توان به دو صورت دست بندی هجایی کرد؟-    

الف( انقاِس عیسی از لب لعلت لطیفه ای / اب خضر ز نوش لبانت کنایتی

ب( چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی / که روز واقعه پیش نگار خود باشم

ج( بسیار بود سر روان و گل خودان / لیکن نه بدین صورت و باال که تو داری

د( در مصطبه عشق تنّعم نتوان کرد / چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی

4( الف ـ ب 3( الف ـ د   2( ج ـ د   1( ب ـ ج  

 وزن کدام بیت »همسان« است؟   - 

1( گفتم نهایتی بِود این درد عشق را / هر بامداد می کند از نو بدایتی

2( تویی برابر من یا خیال در نظرم / که من به طالع خود هرگز این گمان نبرم

3( آسایش تن غافلم از یاد خدا کرد / همواری این راه مرا سر به هوا کرد

4( خوش بود یارّی و یاری در کناِر سبزه زاری / مهربان روی بر هم وز حسودان برکناری

 ابیات تمام گزینه ها همسان دولختی است، به جز ............... .-    

1( ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را / اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را 

2( حریف عهِد موّدت شکست و من نشکستم / خلیل بیخ ارادت برید و من نبریدم

3( گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز / فرمان َبرمت جانا بنشینم و برخیزم

4( هر تیر که در کیشست گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها

 وزن ابیات کدام گزینه »ناهمسان« است؟-    

الف( دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان / امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست

ب( همچنان عاشق نباشد ور بود صادق نباشد / هرکه درمان می پذیرد یا نصیحت می نیوشد

ج( اگر چه در طلبت همعنان باد شمالم / به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم

د( از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد / تا صنع خدا می نگرد از چپ و از راست

4( ج ـ د 3( ج ـ ب   2( د ـ الف   1( د ـ ج  

 مصراع »شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان« با کدام گزینه هم وزن است؟-    

1( گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب 

2( خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

3( آری به اتفاق جهان می توان گرفت  

4( یار مه روی مرا نیز به من بازرسان
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کدام دو بیت را می توان به دو صورت دست بندی هجایی کرد؟-    

الف( انقاِس عیسی از لب لعلت لطیفه ای / اب خضر ز نوش لبانت کنایتی

ب( چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی / که روز واقعه پیش نگار خود باشم

ج( بسیار بود سر روان و گل خودان / لیکن نه بدین صورت و باال که تو داری

د( در مصطبه عشق تنّعم نتوان کرد / چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی

4( الف ـ ب 3( الف ـ د   2( ج ـ د   1( ب ـ ج  

 وزن کدام بیت »همسان« است؟   - 

1( گفتم نهایتی بِود این درد عشق را / هر بامداد می کند از نو بدایتی

2( تویی برابر من یا خیال در نظرم / که من به طالع خود هرگز این گمان نبرم

3( آسایش تن غافلم از یاد خدا کرد / همواری این راه مرا سر به هوا کرد

4( خوش بود یارّی و یاری در کناِر سبزه زاری / مهربان روی بر هم وز حسودان برکناری

 ابیات تمام گزینه ها همسان دولختی است، به جز ............... .-    

1( ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را / اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را 

2( حریف عهِد موّدت شکست و من نشکستم / خلیل بیخ ارادت برید و من نبریدم

3( گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز / فرمان َبرمت جانا بنشینم و برخیزم

4( هر تیر که در کیشست گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها

 وزن ابیات کدام گزینه »ناهمسان« است؟-    

الف( دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان / امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست

ب( همچنان عاشق نباشد ور بود صادق نباشد / هرکه درمان می پذیرد یا نصیحت می نیوشد

ج( اگر چه در طلبت همعنان باد شمالم / به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم

د( از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد / تا صنع خدا می نگرد از چپ و از راست

4( ج ـ د 3( ج ـ ب   2( د ـ الف   1( د ـ ج  

 مصراع »شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان« با کدام گزینه هم وزن است؟-    

1( گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب 

2( خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

3( آری به اتفاق جهان می توان گرفت  

4( یار مه روی مرا نیز به من بازرسان
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تقطیع هجایی کدام گزینه نادرست است؟-    

1( خه خه به نام ایزد آن روی کیست یا رب )خه / خه / ب / نا / م / ای / ز / دان / رو / ی / کی / ست / یا / رب(

2( پیش از این عمری به باد عشق او بر داده ام )پی / َش / زین / عم / ری / ب / با / ِد / عش / ِق / او / بر / دا / ِد / ام(

3( سوخت اوراق دل از اخگر پنداری چند )سو / خ / ت / را / ق / ِد / َلز / اخ / گ / ِر / ِپن / دا / ری / چند(

4( به که از خنده ی ابلیس ترش داری روی )ِبه / ک / از / خن / ِد / ِی / ِاب / لی / س / ت / رش / دا / ری / روی(

عالمت هجایی کدام گزینه متفاوت است؟-    

2( لعل او بازار جان خواهد شکست 1( من ندانستم که عشق این رنگ داشت  

4( زخم ها را گر نجویم مرهمی 2( وز توام جای تظّلم زدن است   

 عالمت هجایی » ــ ــ ∪∪ــ ــ ∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ « متناسب با کدام بیت است؟-    

1( سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت / آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت

2( راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد / شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

3( کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد / یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

4( خوابم بشد از دیده در این فکر جگر سوز / کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت

عالمت هجایی مقابل کدام مصراع نادرست است؟-    

1( وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود )ــ∪ــ ــ∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ∪∪ــ(

2( استاد کیمیا را بسیار سیم باید )ــ ــ∪ــ∪ــ∪∪ــ ــ∪ــ∪ــ(

3( گناه کردن پنهان به از عبادت فاش )∪ــ∪ــ∪∪ــ ــ∪ــ∪ــ∪∪ــ(

4( ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش )ــ ــ∪ــ∪ــ∪∪ــ ــ∪ــ∪ــ(

تعداد هجای کشیده ی کدام بیت بیشتر است؟-    

1( به تو در گریخت خاقانی و دل فشاند بر تو / اگرش قبول کردی خبری فرست ما را

2( به بهانه ی حدیثی بگشای لعل نوشین / به خراج هر دو عالم گهری فرست ما را

3( ای کاش آتشی ز کنار اندر آمدی / نه حسن تو گذاشتی و نه هوای من

4( به غالمی تو ما را به جهان خبر برآمد / گرهی ز زلف کم کن، کمری فرست ما را

 تعداد هجاهای کوتاه و بلند همه ی مصراع ها با یکدیگر برابر است؛ به جز .............. .-    

2( مکن ارچه می توانی که ز خذمتم برانی 1( به رهت نشسته بودم که نظر کنی به حالم  

4( دگر به هر چه تو گویی مخالفت نکنم 3( چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او  
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کدام ابیات در یک وزن سروده شده اند؟-    

الف( به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم/بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

ب( اگر سروی به باالی تو باشد/نه چون قّد دل آرای تو باشد

ج( امشب ای ماه به درد دل من تسکینی/آخر ای ماه تو همردد من مسکینی

د( جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را/نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

4( ب ـ ج 3( الف ـ د   2( ب ـ د   1( الف ـ ج  

 وزن کدام گزینه در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟-    

1( عمری گذشت و راه نبردم به کوی دوست / مجلس تمام گشت و ندیدیم روی دوست )مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

2( امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست / دلم آرام نگیرد که دالرام نیست )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

3( بلبل به شاخ سرو در آواز دل فریب / بر دل نوید سر و قد گلعذار داد )مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

4( جان من در راه آن دلبر خدا گشت و نگشت / جان خوبان برخی خاک دالرا هست و نیست )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

 قافیه در کدام بیت صحیح است؟-    

1( هین که خروس بانگ زد وقت صبوح یافتی / شرح نمی کنم که بس عاقل را اشارتی

2( از غِصه ی هجران تو دل پر دارم / پیوسته از آن دیده به خون تر دارم

3( کاری نداریم او پدر جز خدمت ساقی خود / ای ساقی افزون ده قدح تا وارهیم از نیک و بد

4( چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی / نی به خدا که از دغل چشم فراز می کنی

قافیه در همه ی ابیات درست است؛ به جز: -    

1( رو نمایم صبح بهر گو شمال / تا نگردید از منی ز اهل شمال

2( آن یکی را قبل شد جوالهگی / و آن یکی حارس برای جامگی

3( گفت بشنو گر نباشم جای لطف / سرنهادم پیش اژدهای عنف

4( قوم گفتندش که ای چون تّل ریگ / پس چه می کردی که ای، ای مرده ریگ؟

 اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند / که مکّدر شود آیینه ی مهر آیینم«

2( ابدال، حذف همزه، قلب 1( فاعالتن به جای فعالتن، قلب، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند  

4( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، حذف همزه، ابدال 3( فاعالتن به جای فعالتن، حذف همزه، ابدال    

در همه ی ابیات به استثنای بیت ................ واژه های قافیه جناس هم می باشد؟-    

1( آمد َمه شوال و َمه روزه گذشت/و اّیام صیام و رنج سی روزه گذشت

2( از کشت عمل بس است یک خوشه مرا/در روی زمین بس از یک گوشه مرا

3( بگذار که خویش را به زاری بکشم/مپسند که بار شرمساری بکشم

4( تا دل به برم هوای دلبر دارد/افسانه ی عشق دلبر از بر دارد
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کدام ابیات در یک وزن سروده شده اند؟-    

الف( به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم/بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم

ب( اگر سروی به باالی تو باشد/نه چون قّد دل آرای تو باشد

ج( امشب ای ماه به درد دل من تسکینی/آخر ای ماه تو همردد من مسکینی

د( جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را/نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

4( ب ـ ج 3( الف ـ د   2( ب ـ د   1( الف ـ ج  

 وزن کدام گزینه در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟-    

1( عمری گذشت و راه نبردم به کوی دوست / مجلس تمام گشت و ندیدیم روی دوست )مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

2( امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست / دلم آرام نگیرد که دالرام نیست )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

3( بلبل به شاخ سرو در آواز دل فریب / بر دل نوید سر و قد گلعذار داد )مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

4( جان من در راه آن دلبر خدا گشت و نگشت / جان خوبان برخی خاک دالرا هست و نیست )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

 قافیه در کدام بیت صحیح است؟-    

1( هین که خروس بانگ زد وقت صبوح یافتی / شرح نمی کنم که بس عاقل را اشارتی

2( از غِصه ی هجران تو دل پر دارم / پیوسته از آن دیده به خون تر دارم

3( کاری نداریم او پدر جز خدمت ساقی خود / ای ساقی افزون ده قدح تا وارهیم از نیک و بد

4( چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی / نی به خدا که از دغل چشم فراز می کنی

قافیه در همه ی ابیات درست است؛ به جز: -    

1( رو نمایم صبح بهر گو شمال / تا نگردید از منی ز اهل شمال

2( آن یکی را قبل شد جوالهگی / و آن یکی حارس برای جامگی

3( گفت بشنو گر نباشم جای لطف / سرنهادم پیش اژدهای عنف

4( قوم گفتندش که ای چون تّل ریگ / پس چه می کردی که ای، ای مرده ریگ؟

 اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند / که مکّدر شود آیینه ی مهر آیینم«

2( ابدال، حذف همزه، قلب 1( فاعالتن به جای فعالتن، قلب، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند  

4( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، حذف همزه، ابدال 3( فاعالتن به جای فعالتن، حذف همزه، ابدال    

در همه ی ابیات به استثنای بیت ................ واژه های قافیه جناس هم می باشد؟-    

1( آمد َمه شوال و َمه روزه گذشت/و اّیام صیام و رنج سی روزه گذشت

2( از کشت عمل بس است یک خوشه مرا/در روی زمین بس از یک گوشه مرا

3( بگذار که خویش را به زاری بکشم/مپسند که بار شرمساری بکشم

4( تا دل به برم هوای دلبر دارد/افسانه ی عشق دلبر از بر دارد
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وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»از دام زلف و دانه ی خال تو در جهان / یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن«

2( مفتعلن َمفاعلن مفتعلن َمفاعلن 1( مفعوَل فاعالتن مفعوُل فاعالتن   

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 3( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن   

 بحر تمام گزینه ها در مقابل آن ها درست است، به جز:-    

1( ز خّطت صد جمال دیگر افزود )هزج مسدس محذوف(

2( غمزه ی ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ )رمل مثمن سالم(

3( برین جان پریشان راحت آرید )هزج مسدس محذوف(  

4( بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام )رمل مثمن محذوف(

 همه ی ابیات را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد؛ به جز:-    

1( این قّصه ی عجب شنو از بخت واژگون / ما را بکشت یار به انفاس عیسوی

2( شیرین تر از آنی به شکر خنده که گویم / ای خسرو خوبان که تو شیرین زمانی

3( هر چند که هجران ثمر وصل برآرد / دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی

4( چون می رود این کشتی سرگشته که آخر / جان در سر آن گوهر یکدانه نهادیم

 کدام بیت با »پایی که بر نیاید روزی به سنگ عشق« هم وزن است؟-    

1( بسیار سفر باید تا پخته شود خامی / صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی

2( آن سرو که گویند به باالی تو ماند / هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند

3( هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی / ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی

4( ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد / از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران

تبصره ی قافیه در کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟-    

1( گر نبودی امتحان هر بدی/هر مخنث در وغا )جنگ( رستم بدی

2( من نخسبم حارسّی زر کنم/گر بر آرد گرگ َسر، تیرش زنم

3( من ز سهو و بی وفایی ها بری/سوی من آیی گمان بد بری

4( کز جهان زنده ز اّول آمدیم/باز از پستی سوی باال شدیم

 وزن مصراع های زیر به ترتیب کدام است؟-    

»نگاه کن که در اینجا / سکوت چیست به جز حرف های ناگفته / و من نگاه نکردم«

1( مفاعلن فعالُت، مفاعلن فع لن مفاعلن فع لن، مفاعلن فعالتن 

2( مفاعلن فعالتن، مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن، مفاعلن فعالتن

3( مفاعلن فعالتن، مفاعلن فعالتن فعالتن فعلن، مفاعلن فعلن

4( مفاعلن فعالتن، مفاعلن فع لن مفاعلن فعالتن، مفاعلن فع لن
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 همه ی ابیات به استثنای بیت .................. در یک گروه وزنی قرار دارند؟-    

1( ایزد چو بخواهد بگشاید در رحمت /دشواری آسان شود و صعب میّسر

2( اول چراغ بودی آهسته شمع گشتی/آسان فرا گرفتم، در خرمن اوفتادی

3( چندین همی به قدرت او گردد/این آسیای تیز رو بی در

4( خواب و خور است کار تو ای بی خرد جسد/لیکن خرد به است ز خواب و ز خور مرا

وزن کدام مصراع همسان است؟-    

1( هندو بچه ای سازد از این ترک ضمیرم 

2( از این سحر خجلت رسد عنصری را

3( تا چهرۀ عتیق کند احمر از شعاع  

4( از نعش َبدی تختش و از تیر فلک میل

 وزن مقابل همه گزینه ها درست است؛ به جز ............... .-    

1( یا رب تو آشنا را مهلت ده و سالمت )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن(

2( ساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

3( دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را )فاعالتن فاعالتن فاعالتن، فاعالتن(

4( باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن )فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن(

 وزن کدام بیت همسان دولختی است؟-    

1( سرو برفت و بوستان از نظرم به جملگی / می رود صنوبری، بیخ گرفته در دلم

2( یا پرده ای به چشم تأّمل فروگذار / یا دل بنه که پرده ز کارت برافکنند

3( بس در طلبت سعی نمودیم و نگفتی / کاین هیچ کسان در طلب ما چه کسانند

4( حور فردا که چنین روی بهشتی بیند / گرش انصاف بود معترف آید به قصور

کدام بیت در وزن »مفاِعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« سروده شده است؟-    

1( نه قّوتی که توانم کناره جستن ازو / نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم

2( من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم / حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم

3( به زمن خورده حکایت کنم ز دست جراحت / که تندرست مالمت کند چو من بخروشم

4( نه روی رفتنم از خاک آستانۀ دوست / نه احتمال نشستن نه پای رفتارم

 تقطیع هجایی مصراعی از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است?-    

نامه ی خویش هم امروز فرو خوانم پیش تر زان که از این خانه بخوانندم 

– U U / - - U U / - - U - - / - )2    U – U U / U – U U / - - U -/ - )1

- U – U U / U – U U / U – U / - )4    U – U- / U- U U / U –U -/ - )3
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 همه ی ابیات به استثنای بیت .................. در یک گروه وزنی قرار دارند؟-    

1( ایزد چو بخواهد بگشاید در رحمت /دشواری آسان شود و صعب میّسر

2( اول چراغ بودی آهسته شمع گشتی/آسان فرا گرفتم، در خرمن اوفتادی

3( چندین همی به قدرت او گردد/این آسیای تیز رو بی در

4( خواب و خور است کار تو ای بی خرد جسد/لیکن خرد به است ز خواب و ز خور مرا

وزن کدام مصراع همسان است؟-    

1( هندو بچه ای سازد از این ترک ضمیرم 

2( از این سحر خجلت رسد عنصری را

3( تا چهرۀ عتیق کند احمر از شعاع  

4( از نعش َبدی تختش و از تیر فلک میل

 وزن مقابل همه گزینه ها درست است؛ به جز ............... .-    

1( یا رب تو آشنا را مهلت ده و سالمت )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن(

2( ساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

3( دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را )فاعالتن فاعالتن فاعالتن، فاعالتن(

4( باور از مات نباشد تو در آیینه نگه کن )فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن(

 وزن کدام بیت همسان دولختی است؟-    

1( سرو برفت و بوستان از نظرم به جملگی / می رود صنوبری، بیخ گرفته در دلم

2( یا پرده ای به چشم تأّمل فروگذار / یا دل بنه که پرده ز کارت برافکنند

3( بس در طلبت سعی نمودیم و نگفتی / کاین هیچ کسان در طلب ما چه کسانند

4( حور فردا که چنین روی بهشتی بیند / گرش انصاف بود معترف آید به قصور

کدام بیت در وزن »مفاِعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« سروده شده است؟-    

1( نه قّوتی که توانم کناره جستن ازو / نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم

2( من بی مایه که باشم که خریدار تو باشم / حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم

3( به زمن خورده حکایت کنم ز دست جراحت / که تندرست مالمت کند چو من بخروشم

4( نه روی رفتنم از خاک آستانۀ دوست / نه احتمال نشستن نه پای رفتارم

 تقطیع هجایی مصراعی از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است?-    

نامه ی خویش هم امروز فرو خوانم پیش تر زان که از این خانه بخوانندم 

– U U / - - U U / - - U - - / - )2    U – U U / U – U U / - - U -/ - )1

- U – U U / U – U U / U – U / - )4    U – U- / U- U U / U –U -/ - )3
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 وزن بیت زیر کدام است؟-    

»چو حرفم برآید درست از قلم / مرا از همه حرف گیران چه غم«

2( مفاعیل مفاعیلن فعولن  1( فعولن فعولن فعلون فعل   

4( فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن 3( فعولن فعولن فعولن فعولن   

در کدام بیت »عیب قافیه« یافت می شود؟-    

1( از وبای زرق و مرحومی برآ/در جان حّی و قّیومی درآ

2( مطرب جان مونس مستان بود/ُنقل و قوت و قّوت مست آن بود

3( بنگر این کشتی َخلقان غرِق عشق/اژدهایی گشت گویی حلِق عشق

4( گفت شاه ما همه صدق و وفاست/آنچه بر ما می رسد آن هم زماست

 قاعده قافیه در کدام بیت متفاوت است؟-    

1( کجا سر برآریم ازین عار و ننگ / که با او به صلحیم و با حق به جنگ

2( نه ابلیس در حق ما طعنه زد / کز اینان نیاید به جز کار بد؟

3( چون سرگشته دیدند درویش را / یکی گفت پروردۀ خویش را  

4( بگیران پشت از عبادت دو تا / ز شرم گنه دیده بر پشت پا

 قاعده » « در قافیه کدام بیت متفاوت است؟   - 

1( چه سود ار پشیمانی آید به کف / چو سرمایۀ عمر کردی تلف؟

2( در آن لحظه رویش بپوشید و سر / مبادا که زشت آیدش در نظر

3( غم آلوده یوسف به کنجی نشست / به سر بر ز نفس ستمکاره رست

4( بتی داشت بانوی مصر از رخام / َبرو معتکف بامدادان و شام

 در کدام بیت، وزن و عاطفه با یکدیگر همسویی و تناسب ندارند؟-    

1( شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار / چه فتادست که امسال دگرگون دیدم )ضربی، تند و شورانگیز(

2( مرا دو دیده به راه و دو  گوش بر پیغام / تو مستریح و به افسوس می رود ایام )سنگین، غم و اندوه آور(

3( ماه چنین کس ندید، خوش سخن و کش خرام / ماه مبارک طلوع، سرو قیامت قیام )خبری، تند و شورانگیز(
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 در کدام بیت شاعر قافیه ی میانی آورده است؟-    

1( ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد/ساقی به دور باده گلگون شتاب کن

2( تو سرو جویباری، تو الله بهاری/تو یار غمگساری، تو حور دل ربایی
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4( که نیم کوهم ز صبر و حلم و داد/کوه را چون در رباید تند باد
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ابیات کدام گزینه را می توان به دو صورت هجایی جدا کرد؟-    

الف( آن کس که مرا به باغ می خواند / بی روی تو می برد به زندانم

ب( سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم / رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم

ج( هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری / در دل نیافت راه که آنجا مکان توست

د( ناوکش را جان درویشان هدف / ناخنش را خون مسکینان خضاب

2( الف ـ ج  1( الف ـ د   

4( ب ـ ج 3( ب ـ د   

وزن همه ابیات در مقابل آن درست است؛ به جز:-    

1( بذل تو کردم تن و هوش و روان / وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر: )مفتعلن مفتعلن فاعلن(

2( من نیز به خدمتت کمربندم / باشد که غالم خویشتن خوانی: )مفعول مفاعلن مفاعیلن(

3( من بیچارۀ گردن به کمند / چه کنم گر به رکابش نروم: )فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن(

4( ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند / سلسلۀ پای جمع زلف پریشان اوست: )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»دیگر از آن جانبم نماز نباشد / گر تو اشارت کنی که قبله چنینست«

1( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع  

2( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن  

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

وزن کدام بیت »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است؟-    

1( زهدت به چه کار آید گر راندۀ درگاهی؟ / کفرت چه زیان دارد گر نیک سرانجام؟

2( چون دل ز هوای دوست نتوان پرداخت / درمانش تحملست و سر پیش انداخت

3( آب از نسیم باد زره روی گشته گیر / مفتول زلف یار زره موی خوشتر است

4( گر نشد اشتیاق او غالب صبر و عقل من / این به چه زیر دست گشت آن به چه پایمال شد

در کدام بیت، اختیار بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه به چشم نمی خورد؟-    

1( وه که گر من باز بینم روی یار خویش را / تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را 

2( آن تویی یا سرو بستانی به رفتار آمده ست / یا ملک در صورت مردم به رفتار آمده ست

3( آن پری کز خلق پنهان بود چندین روزگار / باز می بینم که در عالم پدیدار آمده ست

4( مردم بیگانه را خاطر نگه دارند خلق / دوستان ما بیازردند یار خویش را
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 در کدام بیت هر دو اختیار »حذف همزه و بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« مشاهده می شود؟-    

1( ای موافق صورت و معنی که در چشم من است/ از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را 

2( کس به چشمم درنمی آید که گویم مثل اوست / خود به چشم عاشقان صورت نبندد مثل دوست

3( مرد گستاخی ِنَیم تا جان در آغوشت کشم / بوسه بر پایت دهم چون دست باالییم نیست

4( آن که نقشی دیگرش جایی مصّور می شود / نقش او در چم ما هر روز خوشتر می شود.

 کدام بیت حالت شادی و نشاط را منتقل می کند؟-    

1( ای نفس خّرم باد صبا / از بر یار آمده ای مرحبا

2( نکوهش مکن چرخ نیلوفری را / برون کن ز سر باد و خیره سری را

3( بستن چشم ندانم که چه باشد آن گاه / که برفت از نظر و دیدۀ من باز بماند

4( صبح گاهی سر خوناب جگر بگشایید / ژالۀ صبح دم از نرگس تر بگشایید

 لحن، احساس و عواطف موجود در کدام بیت متفاوت است؟   - 

1( امشب به راستی شب ما روز روشن است/ عید وصال دوست علی رغم دشمن است

2( تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند / تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند

3( گشت بر من روز و شب چندان که گشت از گشت او / موی من مانند روز و روی تو مانند شب

4( از سر زلف عروسان چمن دست بدارد / به سِر زلف تو گر دست بود باد صبا را

 مفاعیُل مفاعیُل فعولن« کدام است؟-    
ُ

وزن دوم »مفعول

2( مسَتفعلن مفاعُل مسَتفعلن َفَعل 1( مستفعُل فاعالُت مستفِعل    

4( مستفعُل مستفعُل مستفُل مستف 3( مسَتفعلن مفاِعلن مسَتفعلن مفاِعلن  

کدام دو بیت را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد؟-    

الف( شهری به تیغ غمزۀ خون خوار و لعل لب / مجروح می کنی و نمک می پراکنی

ب( نگویم از من بیدل به سهو کردی یاد / که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت

ج( خواهم که پیش میرمت ای بی وفا طبیب / بیمار باز پرس که در انتظارمت

د( خوش آمد گل وزان خوش تر نباشد / که در دستت به جز ساغر نباشد

4( ب ـ د 3( الف ـ ج    2( ب ـ ج    1( الف ـ د  

 کدام مصراع بر وزن »مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع« است؟-    

2( حسن تو دایم بدین قرار نماند 1( تا دل من برده ای قصد جفا کرده ای   

4( فغان از این غراب َبین و وای او 3( از در صلح آمده ای یا خالف    
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 وزن بیت زیر کدام است؟-    

»آب حیات می چکد از لب جانفزای تو / راحت روح می دهد خنده دلگشای تو«

2( مفعوُل فاعالُت َمفاعیُل فاعلن 1( مفتعلن َمفاعلن مفتعلن َمفاعلن    

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 3( ُمفتعلن فاعلن ُمفتعلن فاعلن    

 کدام بیت بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است؟-    

1( ُگرم به لطف بخوانی َوَرم به قهر برانی / تو قهرمانی و قادر بکن هر آنچه توانی

2( نرفت تا تو برفتی خیالت از نظرم / برفت در همه عالم به بیدلی خبرم

3( دوستان در بوستان پیمان کنند / سینه و دل را فدای جان کنند

4( بر خوان تو این شکر که می بینم / بی فایده ای مگس که می رانی

پایه های آوایی کدام بیت ناهمسان است؟-    

1( چه بد کرده بودم که ناگه ازینسان / به دست تو شوخ ستمگر فتادم؟

2( تا ز شاه این پنج بیت الحق شنیدم / طبع من مستغنی از دّر ثمین شد

3( تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو / ببرد قیمت سرو بلند باال را

4( لبت از تنگ شکر شور برآورد / حلقه لعل تو درج گهر آمد

 وزن کدام بیت از تکرار چهار بار »مستفعلن« تشکیل شده است؟-    

1( هر پارسا را زان صنم در پیش مسجد بگذرد / چشمش بر ابرو افکند باطل کند مهراب را 

2( نه من انگشت نمایم به هواداری رویت / که تو انگشت نمایی و خالیق نگرانت

3( بناز ای خداوند اقبال سرمد / به بخت همایون و تخت ممّهد 

4( وجودم به تنگ آمد از جور تنگی / شدم در سفر روزگاری درنگی

 نشانه های هجایی مقابل کدام مصراع نادرست است؟-    

1( همچنان شکر عشق می گویم: )ــ∪ــ ــ∪ــ∪ــ ــ ــ(

2( بر سر خشم است هنوز آن حریف: )ــ∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ∪ــ(

3( گویند بدار دستش از دامن: )ــ ــ∪∪ــ∪ــ∪ــ ــ ــ(

4( یک روز به بندگی قبولم کن: )ــ ــ∪ــ∪ــ∪ــ ــ∪ــ ــ(

 وزن کدام بیت با عالمت هجایی )ــ∪ــ ــ∪ــ∪ــ∪∪ــ( تناسب دارد؟-    

1( یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم / دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

2( گر به عقلم سخنی می گویند / بیم آن است که دیوانه شوم

3( آنچنان در هوای خاک درش / می رود آب دیده ام که مپرس

4( نشاید که خوبان به صحرا روند / همه کس شناسند و هرجا روند
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وزن کدام بیت »مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع« است؟-    

1( دست صبا در جهان نافه گشای آمده است / بر سر هر شاخسار غالیه سای آمده است

2( پیر من از میکده بویی شنید / دست زد و جامه سراسر درید

3( روی نیاورد به من یار که معیوبی و بدم / لیک شد از خنده ی او فاش که بس بی خردم

4( چشمه ی نوش است این دهان که تو داری / آب حیات است یا لبان که تو داری

 پایه های آوایی کدام بیت نادرست است؟-    

1( من همگی چو شیشه ام شیشه گری است پیشه ام / آه که شیشه ی دلم از حجری چه می شود؟

من / هـ / م / گی / ُج / شی / ِش / ام / شی / ِش / گ / ری / ست / پی / ِش / ام / آ / ه / ک / شی / ِش / د / َل / َمز / َح / َج / ری / چ / می / ش / ود

2( چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش می دار / ازین باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد.

چ / را / غس / تین / د / ل / بی / دا / ر / ب / زی / ر / دا / م / نش / می / دا / َر / زین / با / ُد / َهـ / وا / بگ / ذر / َهـ / وا / یش / شو / ُر / شر / دا / رد

3( بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد / نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

ب / ها / را / مد / ب / ها / ر / مش / ک / با / را / مد / ن / گا / را / مد / ن / گا / را / مد / ن / گا / ر / بر / د/ با / را / مد 

4( غلقل مستان چو به گردون رسید / کرکس زّرین فلک پر گرفت

غل / ُغ / ل / مس / تا )ن( / چ / ب / گر / دو )ن( / ر / سید / َکر / ک / ِس / زر / ری / ن / ف / لک / پر / گ / رفت

 تعداد هجاهای تمام ابیات یکسان است؛ به جز ...................... .-    

1( روزگاری شد که سر تا پا دلی غمناک دارم / همچو صبح از دست غم هر شب گریبان چاک دارم

2( باغ رضوان است اینجا یا خراسان است اینجا / هیچ مشکل نیست در ره کار آسان است اینجا

3( مطربا این پرده زن کز ره زنان فریاد و داد / خاصه این ره زن که ما را اینچنین برباد داد

4( می گریزم زین دغل کاران دنیا می گریزم / تا نیابندم دگر گم کرده جاپا می گریزم

کلمه های قافیه، در کدام گزینه، حروف الحاقی ندارد؟-    

1( به محتاجان در بر خلق بسته/به مجروحان چون بر خون نشسته

2( گل دفتر اسرار خداوند گشوده است/صحرا ورق تازه ای از پند گشوده  است

3( دوست دارد یار این آشفتگی/کوشش بیهوده به از خفتگی

4( دشمنان او را ز غیرت می درند/دوستان هم روزگارش می برند

 وزن مقابل تمام مصراع ها درست است؛ به جز .................. .-    

1( زان نظر ماتیم ای شه آن نظر بر مات باد )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

2( هزار بار چمن را بسوخت و باز آراست )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن(

3( مرا چه غم اگرم هست چشم خواب آلود )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

4( داشتم چشم به عهدی که کند یا رو بماند )فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن(
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 در کدام مصراع، »تو« هجای بلند در نظر گرفته شده است؟-    

2( تو رستم دل و جانی و َسرَور مردان 1( در تو زیادت نظری کرده اند   

4( بر اثر دل ُبرو تا تو ببینی درون 3( به پیش تو چه زند جان و جان کدام ُبَود؟  

شاعر در کدام بیت »واو عطف« را بلند به حساب آورده است؟-    

1( دریای دل از لطفش پر و پرشیرین / وز قطره ی اندیشه صد گونه گوهر سازد

2( کاسه ی خورشید و مه از عربده در هم شکست / چونکه ساغرهای مستان نیک با تو فیر بود

3( ساقیا این معجبان آب و گل را مست کن / تا بداند هر یکی کو از چه دولت دور بود

4( شمس تبریزی تو دانی حالت مستان خویش / بی دل و دستم خداوندا اگر تقصیر بود

در کدام بیت اختیار حذف همزه صورت نگرفته است؟-    

1( یک دم که خمار تو از مغز شود کمتر / صد نوحه بر آرد سر هر موی همی موید

2( ای عاشق پنهانی آن یار قرینت باد / ای طالب باالیی باالت مبارک باد

3( هرگه ز تو بگریزم با عشق تو بستیزم / اندر سرم از شش سو سودای تو می آید

4( اگر به آب ریاضت برآوری غسلی / همه کدورت دل را صفا توانی کرد

 وزن کدام بیت همسان دولختی است؟-    

1( عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود / درد ما نیک نباشد به مداوای حکیم

2( گر پیرهن به در کنم از شخص ناتوان / بینی که زیر جامه خیالی است یا تنم

3( خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم / به دیدار تو خشنودم به گفتار تو خرسندم

4( بگذاشتند ما را در دیده آِب حسرت / گردان چو در قیامت چشم گناهکاران

وزن کدام بیت با ابیات دیگر، فرق دارد.-    

1( کنون با خرد باید انباز گشت/که فردا نماَند ره بازگشت

2( خدایا به خواری مران از درم/که صورت نبندد دری دیگرم

3( نبینی که چون با هم آیند مور/ز شیراِن جنگی برآرند شور

4( مرنجان دلم را که این مرغ وحشی/ز بامی که برخاست مشکل نشیند

 در کدام بیت اختیار شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« به کار نرفته است؟   - 

1( هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد / داند که تلخ باشد قطع امیدواران

2( ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد / از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران

3( بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران

4( دو چشم مست میگونش بُبرد آرام هشیاران / دو خواب آلوده بر بودند عقل از دسِت بیداران
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 در کدام مصراع، »تو« هجای بلند در نظر گرفته شده است؟-    

2( تو رستم دل و جانی و َسرَور مردان 1( در تو زیادت نظری کرده اند   

4( بر اثر دل ُبرو تا تو ببینی درون 3( به پیش تو چه زند جان و جان کدام ُبَود؟  

شاعر در کدام بیت »واو عطف« را بلند به حساب آورده است؟-    

1( دریای دل از لطفش پر و پرشیرین / وز قطره ی اندیشه صد گونه گوهر سازد

2( کاسه ی خورشید و مه از عربده در هم شکست / چونکه ساغرهای مستان نیک با تو فیر بود

3( ساقیا این معجبان آب و گل را مست کن / تا بداند هر یکی کو از چه دولت دور بود

4( شمس تبریزی تو دانی حالت مستان خویش / بی دل و دستم خداوندا اگر تقصیر بود

در کدام بیت اختیار حذف همزه صورت نگرفته است؟-    

1( یک دم که خمار تو از مغز شود کمتر / صد نوحه بر آرد سر هر موی همی موید

2( ای عاشق پنهانی آن یار قرینت باد / ای طالب باالیی باالت مبارک باد

3( هرگه ز تو بگریزم با عشق تو بستیزم / اندر سرم از شش سو سودای تو می آید

4( اگر به آب ریاضت برآوری غسلی / همه کدورت دل را صفا توانی کرد

 وزن کدام بیت همسان دولختی است؟-    

1( عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود / درد ما نیک نباشد به مداوای حکیم

2( گر پیرهن به در کنم از شخص ناتوان / بینی که زیر جامه خیالی است یا تنم

3( خرامان از درم بازآ کت از جان آرزومندم / به دیدار تو خشنودم به گفتار تو خرسندم

4( بگذاشتند ما را در دیده آِب حسرت / گردان چو در قیامت چشم گناهکاران

وزن کدام بیت با ابیات دیگر، فرق دارد.-    

1( کنون با خرد باید انباز گشت/که فردا نماَند ره بازگشت

2( خدایا به خواری مران از درم/که صورت نبندد دری دیگرم

3( نبینی که چون با هم آیند مور/ز شیراِن جنگی برآرند شور

4( مرنجان دلم را که این مرغ وحشی/ز بامی که برخاست مشکل نشیند

 در کدام بیت اختیار شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« به کار نرفته است؟   - 

1( هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد / داند که تلخ باشد قطع امیدواران

2( ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد / از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران

3( بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران / کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران

4( دو چشم مست میگونش بُبرد آرام هشیاران / دو خواب آلوده بر بودند عقل از دسِت بیداران
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تعداد هجای کشیده کدام بیت بیشتر است؟-    

1( دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را / تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را

2( رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما / فرمای خدمتی که برآید ز دست ما

3( اگر تو خصم باشی نروم ز پیش تیرت / و گرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت

4( مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد / که هجر و وصل تو دیدم چه / جای موت و اعادت

 وزن کدم مصراع در بحر هزج مثمن سالم است؟-    

2( شراب لعل کش و روی مه جبینان بین 1( خدا زان خرقه بیزارست صد بار    

4( دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت 3( آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار   

 نام بحر مقابل کدام گزینه نادرست است؟-    

1( چو مفتون صادق مالمت شنید )مقارب مثمن محذوف(

2( جوانا سر متاب از پند پیران )هزج مسدس محذوف(

3( عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست )رمل مثمن سالم(

4( ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام )رجز مثمن سالم(

قافیه ی کدام بیت حروف الحاقی ندارد؟-    

1( سحرگاهان نسیم آهسته خیزد/چنان کز برگ گل شبنم نریزد

2( از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند/شو بار سفر بند که یاران همه رفتند

3( به زندان نگردد اگر عمر ِطّی/من وضعیغم الدوله و ملک ری

4( یاد آر ز شمع مرده یاد آر/اختر به سحر شمرده یاد آر

وزن کدام گزینه »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است؟-    

2( آب حیات می چکد از لب جان فزای تو 1( ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها   

4( هالک از این غمم که جان نمی شود فدای تو 3( پرده برانداخت ز رخ یار نهان گشته ی ما   

 در کدام گزینه اختیار وزنی به کار نرفته است؟-    

1( یاراِن هم نشین همه از هم جدا شدند / ماییم و آستانه ی دولت پناِه تو

2( بهار و گل طرب انگیز گشُت و توبه شکن / به شادی رخ گل بیِخ غم ز دل بر کن

3( با صبا در چمن الله سحر می گفتم / که شهیداِن که اند این همه خونین کفنان

4( بیا وز َغبِن این سالوسیان بین / صراحی خون دل، بربط خروشان
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 وزن ذکر شده مقابل کدام مصراع نادرست است؟-    

1( حیف نبودی وجود در قدمت ریختن )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(

2( سیه زلف آن سرو سیمین من )فعولن فعولن فعل(

3( مرغ دلم فریاد یاهو می زند )مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

4( که جز جانان کسی از جان نداند )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»خون پیاله خور که حالل است خون او / در کار یار باش که کاری است کردنی«

2( مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن 1( مفعوُل مفاعیُل مفعوُل مفاعیل   

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 3( مفتعلن فاعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  

 کدام گزینه ذوقافیتین نیست؟-    

1( هم قصه ی نانموده دانی/هم نامه ی نانوشته خوانی

2( گالب است گویی به جویش روان/همی شاد گردد ز بویش روان

3( دوش چون درشکن طره ی شب چین دادند/مژده ی آمدن آن صنم چین دادند

4( آتش است این بانگ نای و نیست باد/هر که این آتش ندارد نیست باد

 بیت زیر در کدام وزن سروده شده است؟   - 

»عقل کجا پی بود شیوه ی سودای عشق / باز نیابی به عقل سّر معّمای عشق«

2( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن 1( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن   

4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 3( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن   

تعداد مصوت های بلند در واژه های کدام گزینه بیش تر است؟-    

1( التماس ـ مسامحه ـ سرشار ـ کارگشای ـ پیغام        2( کرامات ـ دریا ـ خبردار ـ گریبان ـ عنبر افشان

3( تن آسای ـ موسیقی ـ خواری ـ بوستان ـ بی حاصلی     4( شیرینی ـ مسلمانان ـ دیباچه ـ پریشان ـ سرانجام

 هجای کشیده در کدام بیت بیشتر است؟-    

1( خنک آن درد که یارم به عیادت به سرآید / دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را

2( قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد / سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را

3( گر سرم می رود از عهد تو سر باز نپیچم / تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را

4( گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی / دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را 
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 وزن ذکر شده مقابل کدام مصراع نادرست است؟-    

1( حیف نبودی وجود در قدمت ریختن )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(

2( سیه زلف آن سرو سیمین من )فعولن فعولن فعل(

3( مرغ دلم فریاد یاهو می زند )مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

4( که جز جانان کسی از جان نداند )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»خون پیاله خور که حالل است خون او / در کار یار باش که کاری است کردنی«

2( مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن 1( مفعوُل مفاعیُل مفعوُل مفاعیل   

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 3( مفتعلن فاعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  

 کدام گزینه ذوقافیتین نیست؟-    

1( هم قصه ی نانموده دانی/هم نامه ی نانوشته خوانی

2( گالب است گویی به جویش روان/همی شاد گردد ز بویش روان

3( دوش چون درشکن طره ی شب چین دادند/مژده ی آمدن آن صنم چین دادند

4( آتش است این بانگ نای و نیست باد/هر که این آتش ندارد نیست باد

 بیت زیر در کدام وزن سروده شده است؟   - 

»عقل کجا پی بود شیوه ی سودای عشق / باز نیابی به عقل سّر معّمای عشق«

2( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن 1( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن   

4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 3( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن   

تعداد مصوت های بلند در واژه های کدام گزینه بیش تر است؟-    

1( التماس ـ مسامحه ـ سرشار ـ کارگشای ـ پیغام        2( کرامات ـ دریا ـ خبردار ـ گریبان ـ عنبر افشان

3( تن آسای ـ موسیقی ـ خواری ـ بوستان ـ بی حاصلی     4( شیرینی ـ مسلمانان ـ دیباچه ـ پریشان ـ سرانجام

 هجای کشیده در کدام بیت بیشتر است؟-    

1( خنک آن درد که یارم به عیادت به سرآید / دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را

2( قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد / سست عهدی که تحمل نکند بار جفا را

3( گر سرم می رود از عهد تو سر باز نپیچم / تا بگویند پس از من که به سر برد وفا را

4( گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی / دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را 
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در کدام بیت، حروف قافیه »مصوت + صامت + صامت« است؟-    

1( بر زلف تو باید که ره شانه ببندند/یا مشک فروشان در کاشانه ببندند

2( بنشست و ز رخ پرده برانداخته برخاست/کار من دلسوخته را ساخته برخاست

3( جمعی که مرهم جگر خسته ی منند/از جعد عنبرین همه عنبر به دامنند

4( وصل تو نصیب دل صاحب نظری نیست/یاقوت لبت قسمت خونین جگری نیست

در کدام گزینه اختیار »ابدال« به کار رفته است؟-    

1( آخر االمر ِگل کوزه گران خواهی شد / حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

2( اجرها با شدت ای خسرو شیرین دهنان / گر نگاهی سوِی فرهاد دل افتاده کنی

3( گر از آن آدمیانی که بهشتت هوسست / عیش با آدمیئی چند پریزاده کنی

4( بشنو این نکته که خود را زغم آزاد کنی / خون خوری، گر طلب روزی ننهاده کنی

 وزن عروضی همه ی ابیات به جز بیت .................... در مقابل آن درست آمده است.-    

1( در دل ندهم ره پس از این مهربتان را / مهر لب او بر در این خانه نهادیم )مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

2( خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم / به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

3( زلف تو مرا عمر درازست ولی نیست / در دست سر مویی از آن عمر درازم )مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن(

4( آه کز طعنه ی بدخواه ندیدم رویت / نیست چون آینه ام روی ز آهن چه کنم )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

 وزن بیت زیر کدام است؟-    

»عالمی بس دیورای است، ار نه من / نام، حور دلفریبش کردمی«

2( فاعالتن فعالتن فع لن 1( مفتعلن فاعلن مفتعلن فع    

4( یکی از عقل می الفد یکی طامات می بافد 3( خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت   

 در همه ی گزینه ها اختیار زبانی به کار رفته است؛ به جز .................... .-    

1( افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن 

2( خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت 

3( طریق صدق بیاموز از آِب صافی دل 

4( یکی از عقل می الفد یکی طامات می بافد

 باتوجه به ترتیب هجاها، کدام هجای مصراع اول بیت زیر را باید به هجای بلند تغییر داد؟-    

صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد« »از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار  

4( دوازدهم 3( دهم    2( چهارم    1( سوم   
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 وزن مقابل کدام گزینه نادرست است؟-    

1( ملخ کردار خون آلودم از باران اشک آری )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(

2( پیش که صبح بر درد شقه ی چرخ چنبری )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

3( دلنواز مِن بیمار شمایید همه )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

4( صف های مرغان کن نگه در صّفه های بزم شه )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

تعداد هجاهای همه گزینه ها برابر است، به جز .................. .-    

2( بر فلک از ماه نو شد زِه سیمین علم 1( در خراسان دلش سنجر هّمت چو نشست  

4( نایب گل چون تویی ساقِی من هم تو باش 3( در طلبت کاِر من خام شد از دست هجر  

 مصراع زیر با کدام بیت هم وزن است؟-    

»رخسار بحر دیدم کز حلق شرزه شیران«

1( بر سر بماند دسِت رباب از هوای عید / افتاده زیر دیگ شکم، کاسه ی سرش

2( ساعات بین که بر ورق روز و شب رود / کو بیست و چار سطر شد از ِمسطِر سخاش

زح ملّون / وان طاق را کز او شد صحن فلک مطّیر
ُ
3( آن جفت را کز او شد قوس ق

4( تشریف ضربت او ارواح وحشیان را / تعلیم شکر دادی هنگام انفصالش

 وزن کدام بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« است؟-    

1( شبی به کلبه ی احزان عاقان آیی / دمی انیس دل سوگوار من باشی

2( امید در کمر زرکشت چگونهه ببندم / دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی

3( ز پرده کاش برون آمدی چو پرده ی اشک / که بر دو دیده ی ما حکم او روان بودی

4( در آرزوی خاک در یار سوختیم / یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

 تعداد هجاهای کوتاه کدام مصراع بیشتر است؟-    

2( عاشقی را روز بازار آمده ست 1( یوسف دل ها پدیدار آمده ست   

4( کآفتابش آسمان وار آمده ست 3( نیم دینارش به آزار آمده ست   

تعداد اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»کار ما خود رفِت بود از دست باز از عشق تو / دهر زخمه در فزود و چرخ دستان درگرفت«

4( پنج 3( سه    2( چهار     1( دو    
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 وزن مقابل کدام گزینه نادرست است؟-    

1( ملخ کردار خون آلودم از باران اشک آری )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(

2( پیش که صبح بر درد شقه ی چرخ چنبری )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

3( دلنواز مِن بیمار شمایید همه )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

4( صف های مرغان کن نگه در صّفه های بزم شه )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

تعداد هجاهای همه گزینه ها برابر است، به جز .................. .-    

2( بر فلک از ماه نو شد زِه سیمین علم 1( در خراسان دلش سنجر هّمت چو نشست  

4( نایب گل چون تویی ساقِی من هم تو باش 3( در طلبت کاِر من خام شد از دست هجر  

 مصراع زیر با کدام بیت هم وزن است؟-    

»رخسار بحر دیدم کز حلق شرزه شیران«

1( بر سر بماند دسِت رباب از هوای عید / افتاده زیر دیگ شکم، کاسه ی سرش

2( ساعات بین که بر ورق روز و شب رود / کو بیست و چار سطر شد از ِمسطِر سخاش

زح ملّون / وان طاق را کز او شد صحن فلک مطّیر
ُ
3( آن جفت را کز او شد قوس ق

4( تشریف ضربت او ارواح وحشیان را / تعلیم شکر دادی هنگام انفصالش

 وزن کدام بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« است؟-    

1( شبی به کلبه ی احزان عاقان آیی / دمی انیس دل سوگوار من باشی

2( امید در کمر زرکشت چگونهه ببندم / دقیقه ایست نگارا در آن میان که تو دانی

3( ز پرده کاش برون آمدی چو پرده ی اشک / که بر دو دیده ی ما حکم او روان بودی

4( در آرزوی خاک در یار سوختیم / یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی

 تعداد هجاهای کوتاه کدام مصراع بیشتر است؟-    

2( عاشقی را روز بازار آمده ست 1( یوسف دل ها پدیدار آمده ست   

4( کآفتابش آسمان وار آمده ست 3( نیم دینارش به آزار آمده ست   

تعداد اختیارات شاعری بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»کار ما خود رفِت بود از دست باز از عشق تو / دهر زخمه در فزود و چرخ دستان درگرفت«

4( پنج 3( سه    2( چهار     1( دو    
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 وزن کدام بیت همسان دو لختی است ؟-    

1 ( عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود / درد ما نیک نباشد به مداوای حکیم 

2 ( گر پیرهن به در کنم از شخص ناتوان / بینی که زیر جامه خیالی است یا تنم 

کت از جان آرزومندم / به دیدار تو خشنودم به گفتار تو خرسندم  3 ( خرامان از درم باز آ

4 ( بگذاشتند ما را در دیده آِب حسرت / گردان چو در قیامت چشم گناهکاران 

ظ شود.-    
ّ

در بیت »نه سبو پیدا دراین حالت نه آب / خوش بین والله اعلم بالّصواب« کدام هجای کوتاه، باید بلند تلف

4( دهم 3( ششم   2( دّوم   1( اّول  

 تعداد هجای کشیده کدام بیت بیشتر است ؟-    

1 ( دوست می دارم من این نالیدن دلسوز را / تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را 

2 ( رفتم اگر معلول شدی از نشست ما / فرمای خدمتی که برآید ز دست ما 

3 ( اگر تو خصم نباشی نروم ز پیش تیرت / و گرم تو سیل باشی نگریزم از نشیبت 

4 ( مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد / که هجر و وصل تو دیدم چه / جای موت و اعادت 

 وزن کدام بیت » همسان « است ؟-    

1 ( گفتم نهایتی بَود این درد عشق را / هر بامداد می کند از نو بدایتی 

2 ( تویی برابر من یا خیال در نظرم / که من به طالع خود هرگز این گمان نبرم 

3 ( آسایش تن غافلم از یاد خدا کرد / همواری این راه مرا سر به هوا کرد 

4 ( خوش بود یارّی و یاری در کناِر سبزه زاری / مهربان روی بر هم وز حسودان بر کناری 

 ابیات تمام گزینه ها همسان دولختی است؛ به جز ....................-    

1 ( ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بیار آن آب را / اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را 

2 ( حریف عهِد موّدت شکست و من نشکستم / خلیل بیخ ارادت برید و من نبریدم 

3 ( گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز / فرمان َبرَمت جانا بنشینم و برخیزم 

4 ( هر تیر که در کیشست گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها 

 وزن ابیات کدام گزینه » ناهمسان « است ؟   - 

الف ( دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان / امشب نظر به روی تو از خواب خوشترست 

ب ( همچنان عاشق نباشد ور بود صادق نباشد / هر که درمان می پذیرد یا نصیحت می نیوشد 

ج ( اگر چه در طلبت همعنان باد شمالم / به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم 

د ( از بهر خدا روی مپوش از زن و از مرد / تا صنع خدا می نگرد از چپ و از راست 

1 ( د- ج                    2 ( د- الف                       3 ( ج- ب                 4 ( ج- د 
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 مصراع » شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان « با کدام گزینه هم وزن است ؟-    

1 ( گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب                2 ( خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم 

3 ( آری به اتفاق جهان می توان گرفت                               4 ( یار مه روی مرا نیز به من بازرسان 

 وزن کدام بیت با دیگر ابیات، متفاوت است؟ -    

1( پیاده ندیدی که جنگ آَورد/سِر سرکشان زیر سنگ آَورد

2( بباید هوس کردن از سر به در/که دوِر هوس بازی آمد به سر

3( به سبزه کجا تازه گردد دلم/که سبزه بخواهخد دمید از ِگلم

4( آنچه دیدی بر قرار خود نماند/این چه بینی هم نماَند برقرار

 عالمت هجایی کدام گزینه متفاوت است ؟-    

1 ( من ندانستم که عشق این رنگ داشت                   2 ( لعل او بازار جان خواهد شکست 

3 ( وز توام جای تظّلم زدن است                                  4 ( زخم ها را گر نجویم مرهمی 

 عالمت هجایی » - - UU - - UU - - UU - - « متناسب با کدام بیت است ؟ -    

1 ( سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت / آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت 

2 ( راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد / شعری بخوان که با او رطل گران توان زد 

3 ( کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد / یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد 

4 ( خوابم بشد از دیده در این فکر جگر سوز / کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت 

 عالمت هجایی مقابل کدام مصراع نادرست است ؟ -    

 ) - U - - UU - - UU - - UU - ( وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود ) 1

 ) - U- U- UU - - U- U - - ( استاد کیمیا را بسیار سیم باید ) 2

 ) - U- U- UU - - U- U- UU( گناه کردن پنهان به از عبادت فاش ) 3

 ) - U- U- UU - - U- U - - ( ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش ) 4

قافیه ی کدام بیت طبق قاعده ی   نیست ؟ -    

1( با تو بی لب این زمان من نو به نو/زاهای کهنه گویم می شنو

2( تو مبین که بر درختی یا به چاه/تو مرا بین که منم مفتاح راه

3( جمله دانند این اگر تو نگروی/هر چه می :اریش روزی بدروی

4( چار مرغند این عناصر بسته پای/مرگ و رنجوری و علت پاگشای
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 مصراع » شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان « با کدام گزینه هم وزن است ؟-    

1 ( گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب                2 ( خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم 

3 ( آری به اتفاق جهان می توان گرفت                               4 ( یار مه روی مرا نیز به من بازرسان 

 وزن کدام بیت با دیگر ابیات، متفاوت است؟ -    

1( پیاده ندیدی که جنگ آَورد/سِر سرکشان زیر سنگ آَورد

2( بباید هوس کردن از سر به در/که دوِر هوس بازی آمد به سر

3( به سبزه کجا تازه گردد دلم/که سبزه بخواهخد دمید از ِگلم

4( آنچه دیدی بر قرار خود نماند/این چه بینی هم نماَند برقرار

 عالمت هجایی کدام گزینه متفاوت است ؟-    

1 ( من ندانستم که عشق این رنگ داشت                   2 ( لعل او بازار جان خواهد شکست 

3 ( وز توام جای تظّلم زدن است                                  4 ( زخم ها را گر نجویم مرهمی 

 عالمت هجایی » - - UU - - UU - - UU - - « متناسب با کدام بیت است ؟ -    

1 ( سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت / آتش بود در این خانه که کاشانه بسوخت 

2 ( راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد / شعری بخوان که با او رطل گران توان زد 

3 ( کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد / یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد 

4 ( خوابم بشد از دیده در این فکر جگر سوز / کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت 

 عالمت هجایی مقابل کدام مصراع نادرست است ؟ -    

 ) - U - - UU - - UU - - UU - ( وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود ) 1

 ) - U- U- UU - - U- U - - ( استاد کیمیا را بسیار سیم باید ) 2

 ) - U- U- UU - - U- U- UU( گناه کردن پنهان به از عبادت فاش ) 3

 ) - U- U- UU - - U- U - - ( ای روبهک چرا ننشینی به جای خویش ) 4

قافیه ی کدام بیت طبق قاعده ی   نیست ؟ -    

1( با تو بی لب این زمان من نو به نو/زاهای کهنه گویم می شنو

2( تو مبین که بر درختی یا به چاه/تو مرا بین که منم مفتاح راه

3( جمله دانند این اگر تو نگروی/هر چه می :اریش روزی بدروی

4( چار مرغند این عناصر بسته پای/مرگ و رنجوری و علت پاگشای
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تعداد هجای کوتاه و بلند همه ی مصراع ها با یکدیگر برابر است؛ به جز ......... . -    

1 ( به رهت نشسته بودم که نظر کنی به حالم                  2 ( مکن ارجه می توانی که ز خدمتم برانی 

3 ( چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او                     4 ( دگر به هر چه تو گویی مخالفت نکنم 

  وزن همه ی ابیات به جز بیت ................. دوری )متناوب( است؟-    

1( ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد/خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد

2( دست فشانم چو شجر چرخ زنانم چو قمر/چرخ من از رنگ زمین پاک تر از چرخ شما

3( دعوی عشق کردم سوگندها خوردم/کز عشق یاوه کردم من ملکت و شهامت

4( سنبله با یاسمن گفت سالم علیک/گفت علیک السالم در چمن آی ای فتا

وزن کدام گزینه در مقابل آن نادرست ذکر شده است ؟-    

1 ( عمری گذشت و راه نبردم به کوی دوست / مجلس تمام گشت و ندیدیم روی دوست ) مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن ( 

2 ( امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست / دلم آرام نگیرد که دالرام نیست ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ( 

3 ( بلبل به شاخ سرو در آواز دل فریب / بر دل نوید سر و قد گلعذار داد ) مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن ( 

4 ( جان من در راه آن دلبر خدا گشت و نگشت / جان خوبان برخی خاک دالرا هست و نیست ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ( 

در کدام بیت از اختیارات وزنی استفاده نشده است ؟ -    

1 ( دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت / بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت 

2 ( مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق / که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد 

3 ( نی من تنها کشم تطاول زلفت / کیست که که او داغ آن سیاه ندارد 

4 ( رهزن دهر نخفته ست مشو ایمن از او / اگر امروز نبرده ست که فردا ببرد 

کدام بیت بر وزن » مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن « است ؟-    

1 ( سر فرازم کن شی از وصِل خود ای نازنین / تا منّور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع 

2 ( خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد / بگذر ز عهِد سست و سخن های سخت خویش 

3 ( دامن اگر برزند رای فروزان او / اختر تابان چرخ سر به گریبان برد 

4 ( طرف کرم ز کس نسبت این دل پر امید من / گر چه سخن همی برد قّصه ی من به هر طرف 

شاعر در رکن آغازین کدام بیت از اختیارات وزنی، سود جسته است؟-    

1( بهر قربانی آن چشم سیه باید ریخت/خون هر آوی مشکین که به دشت ختن است

2( رخ افروخته اش خجلت ماه فلک است/قد افراخته اش غیرت سرو چمن است

3( نه از این بیش توان با سخن دشمن ساخت/نه مرا با دهن دوست مجال سخن است

4( همه جا جلوه ی آن صاحب وجه حسن است/همه کس بسته ی آن زلف شکن بر شکن است
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کدام گزینه درباره ی قافیه ی بیت »بشنو این نی چون شکایت می کند و از جدایی ها حکایت می کند« درست است ؟-    

2( ی َـ ت حروف اصلی قافیه است. 1( ای َـ ت حروف قافیه است.   

4( ک ای َـ ت، حروف مشترک و ضروری قافیه است. 3( َـ ت حروف مشترک و اصلی قافیه است.  

 قاعده ی قافیه در کدام بیت متفاوت است؟-    

1( چنین داد پاسخ که از مهر تو/فراوان نشان است بر چهر تو

2( دل طوس غمگین شد از کار اوی/بپیچید زان درد و پیکار اوی

3( سپهدار پیران یکی چرب گوی/ز ترکان فرستاد نزدیک اوی

4( همه یکسره گرزها برکشیم/یکی از لب رود برتر کشیم

 فاعالُت مفاعیل فاعلن« است ؟-    
ُ

 وزن کدام بیت »مفعول

1( بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق/خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن

2( کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن/به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن

3( دامن مفشان از من خاکی که پس از من/زین در نتواند که برد باد غبارم

4( دارم از لطف ازل جنِت فردوس طمع/گرچه دربانی میخانه فراوان کردم

 کدام بیت وزن دوری ندارد ؟ -    

1( می گفتمت که جانی، دیگر در بغم آید/گر جوهری به از جان ممکن بود تو آنی

2( روی به خاک می نهم گر تو هالک می کنی/دست به بند می دهم گر تو اسیر می بری

3( دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری؟/تو خود چه آدمیی کز عشق بی خبری

4( تا دل به مهرت داده ام در بحر فکر افتاده ام/چون در نماز استاده ام گویی به محراب اندری

قافیه کدام بیت، فاقد حروِف الحاقی است؟-    

1( آتش قهر برافروخته اند /خانمان ُضعفا سوخته اند

2( چندان که گفتم غم با طبیبان/درمان نکردند مسکین غریبان

3( کاشکی جز تو کسی داشتمی/یا به تو دسترسی داشتمی

4( ما به روی دوستان از بوستان، آسوده ایم/گر بهار آید و گر باد خزان، آسوده ایم

تعداد حروف مشترک قافیه در همه ی ابیات زیر به جز بیِت .............. یکسان است؟-    

1( نگارینا دلم ُبردی، فسون خوانی مکن چندین/زبان من فروبستی ، زبان دانی مکن چندین

2( دیدی که از غم تو بر من چه خواری آمد/بی آنکه هیچ رخنه در دوستداری آمد

3( ندهم من به تو دل گر چه بت دلبندی/که دل از من ببری با دگری پیوندی

4( سر آن ندارد امشب که بر آید آفتابی/چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی
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کدام گزینه درباره ی قافیه ی بیت »بشنو این نی چون شکایت می کند و از جدایی ها حکایت می کند« درست است ؟-    

2( ی َـ ت حروف اصلی قافیه است. 1( ای َـ ت حروف قافیه است.   

4( ک ای َـ ت، حروف مشترک و ضروری قافیه است. 3( َـ ت حروف مشترک و اصلی قافیه است.  

 قاعده ی قافیه در کدام بیت متفاوت است؟-    

1( چنین داد پاسخ که از مهر تو/فراوان نشان است بر چهر تو

2( دل طوس غمگین شد از کار اوی/بپیچید زان درد و پیکار اوی

3( سپهدار پیران یکی چرب گوی/ز ترکان فرستاد نزدیک اوی

4( همه یکسره گرزها برکشیم/یکی از لب رود برتر کشیم

 فاعالُت مفاعیل فاعلن« است ؟-    
ُ

 وزن کدام بیت »مفعول

1( بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق/خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن

2( کرشمه ای کن و بازار ساحری بشکن/به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن

3( دامن مفشان از من خاکی که پس از من/زین در نتواند که برد باد غبارم

4( دارم از لطف ازل جنِت فردوس طمع/گرچه دربانی میخانه فراوان کردم

 کدام بیت وزن دوری ندارد ؟ -    

1( می گفتمت که جانی، دیگر در بغم آید/گر جوهری به از جان ممکن بود تو آنی

2( روی به خاک می نهم گر تو هالک می کنی/دست به بند می دهم گر تو اسیر می بری

3( دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری؟/تو خود چه آدمیی کز عشق بی خبری

4( تا دل به مهرت داده ام در بحر فکر افتاده ام/چون در نماز استاده ام گویی به محراب اندری

قافیه کدام بیت، فاقد حروِف الحاقی است؟-    

1( آتش قهر برافروخته اند /خانمان ُضعفا سوخته اند

2( چندان که گفتم غم با طبیبان/درمان نکردند مسکین غریبان

3( کاشکی جز تو کسی داشتمی/یا به تو دسترسی داشتمی

4( ما به روی دوستان از بوستان، آسوده ایم/گر بهار آید و گر باد خزان، آسوده ایم

تعداد حروف مشترک قافیه در همه ی ابیات زیر به جز بیِت .............. یکسان است؟-    

1( نگارینا دلم ُبردی، فسون خوانی مکن چندین/زبان من فروبستی ، زبان دانی مکن چندین

2( دیدی که از غم تو بر من چه خواری آمد/بی آنکه هیچ رخنه در دوستداری آمد

3( ندهم من به تو دل گر چه بت دلبندی/که دل از من ببری با دگری پیوندی

4( سر آن ندارد امشب که بر آید آفتابی/چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی
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قافیه های کدام بیت تحت تاثیر یکی از تبصره های قواعد دوگانه هم قافیه شده اند ؟-    

1( ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست/منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

2( دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم/واندر این کار دل خویش به دریا فکنم

3( سرشک هوا بر زمین شد گوا/به نزدیک خورشید فرمان روا

4( هر آنکس که بر دزد رحمت کند/به بازوی خود کاروان می زند

وزن کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است-    

1( بار غمت می کشم و از همه عالم خوشم/گر بکند التفات یا نکند احترام

2( من ِز سالم گرم او آب شدم ز شرم/وز سخنان نرم او آب شوند سنگ ها

3( سلسله ی موی دوست حلقه ی دام بالست/هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست

4( صبح برآمد ز کوه چون مه نخشب ز چاه/ماه درآمد به صبح چون ُدم ماهی ز آب

قافیه ی کدام بیت به صورِت »مصّوت + صامت + صامت« است و حروف الحاقی نیز دارد ؟-    

1( پرسیدم از هالل که قّدت چرا َخم است/گفتا خمیدِن قَدم از بار ماتم است

2( پیری رسید و موسم طبع جوان گذشت/شعف تن از تحّمل رطل گران گذشت

3( خوش آن گروه که در، بر ُرخ از جهان بستند/ز کائنات بریدند و با تو پیوستند

4( دلیِل کارواِن اشکم آِه سرد را مانم/اثر پرداِز داغم، حرِف صاحب درد را مانم

 باتوجه به تبصره های قافیه، شکل قافیه ی کدام بیت، متفاوت با دیگر ابیات است؟-    

1( آتش است این بانگ نای و نیست باد/هر که این آتش ندارد نیست باد

2( چراغ روی تو را شمع گشت پروانه/مرا ز خال تو با حال خویش پروا، نه

3( دالرام در بر دالرم جوی/لب از تشنگی خشک بر طرف جوی

4( ز هر ناحیت کاروان ها روان/به دیدار آن صورت بی روان

 کدام بیت، ذوقافیتین است ؟-    

1( بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست/بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

2( کاشکی جز تو کسی داشتمی/یا به تو دست رسی داشتمی

3( آتش است این بانگ نای و نیست باد/هر که این آتش ندارد نیست باد

4( دیری است که دلدار پیامی نفرستاد/ننوشت سالمی و کالمی نفرستاد

وزن مصراع » بازار شوق گرم شد آن سرو قد کجاست « کدام است  ؟-    

1 ( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن                                 2 ( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 

3 ( مفتعلن فاعلن مفتعلن فع                                     4 ( فاعالُت مفاعیل فع لن 

سواالت عروض و قافیه

147

 وزن کدام بیت، به قول نیما یوشیج، تند و رقص آور است و مناسبتی با معانِی پند و اندرز ندارد ؟-    

1( تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین/دیو آدم را نبیند جز که طین

2( کای َفرازنده ی این چرخ بلند/وای نوازنده ی دل های نژند

3( خرد زنده ی جاودانی شناس/خرد مایه ی زندگانی شناس

4( بود و نبود آن چه بلند است و پست/باشد و این نیز باشد که هست

قاعده ی قافیه ی کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟-    

1( دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو/امروز می آید از باغ، بوی بهاِر من و تو

2( امشب ای ماه به درد دل من تسکینی/آخر ای ماه تو همرد مِن مسکینی

3( جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را/نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

4( این غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی/خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی

 قافیه ی کدام بیت نادرست است ؟-    

1( صدق تو آورد در جستن تو را/جستنم آورده در صدقی مرا

2( فکر غم گر راه شادی می زند/کارسازی های شادی می کند

3( قابل این گفته ها شو گوش وار/تا که از زر سازمت من گوشوار

4( وان که جز این دوست او خود مرده ای است/او بر این در نیست، نقش پرده ای است

بیت در یک گروه وزنی قرار -     با کدام  باشد«  پرده نشین  بازاری وان  بود / کاین شاهد  این  ازلی  بیت »در کار گالب و گل حکم 
می گیرد؟ 

1( ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم/با پادشه بگوی که روزی مقّدرست

2( ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی/ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

3( عالج ضعف دل ما به لب حوالت کن/که این مفّرح یاقوت در خزانه ی توست

4( گل در بر و می  در کف و معشوق به کام است/سلطان جهانم به چنین روز غالم است

 کدام بیت قافیه ی میانی دارد؟-    

1( من مانده ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او/گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود

2( نه اندیشه از کس که رسوا شوی/نه قوت که یک دم شکیبا شوی

3( تو گویی به چشم اندرش منزل است/وگر دیده بر هم نهی در دل است

4( به سودای جانان ز جان مشتغل/به ذکر حبیب از جهان مشتغل
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4( بود و نبود آن چه بلند است و پست/باشد و این نیز باشد که هست
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2( امشب ای ماه به درد دل من تسکینی/آخر ای ماه تو همرد مِن مسکینی

3( جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را/نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

4( این غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی/خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی

 قافیه ی کدام بیت نادرست است ؟-    

1( صدق تو آورد در جستن تو را/جستنم آورده در صدقی مرا

2( فکر غم گر راه شادی می زند/کارسازی های شادی می کند

3( قابل این گفته ها شو گوش وار/تا که از زر سازمت من گوشوار

4( وان که جز این دوست او خود مرده ای است/او بر این در نیست، نقش پرده ای است

بیت در یک گروه وزنی قرار -     با کدام  باشد«  پرده نشین  بازاری وان  بود / کاین شاهد  این  ازلی  بیت »در کار گالب و گل حکم 
می گیرد؟ 

1( ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم/با پادشه بگوی که روزی مقّدرست

2( ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی/ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

3( عالج ضعف دل ما به لب حوالت کن/که این مفّرح یاقوت در خزانه ی توست

4( گل در بر و می  در کف و معشوق به کام است/سلطان جهانم به چنین روز غالم است

 کدام بیت قافیه ی میانی دارد؟-    

1( من مانده ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او/گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود

2( نه اندیشه از کس که رسوا شوی/نه قوت که یک دم شکیبا شوی

3( تو گویی به چشم اندرش منزل است/وگر دیده بر هم نهی در دل است

4( به سودای جانان ز جان مشتغل/به ذکر حبیب از جهان مشتغل
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 قاعده ی قافیه ی کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است ؟-    

1( ای چشم تو دل فریب و جادو/در چشم تو خیره چشم آهو

2( کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد/یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

3( مزرع سبز فلک دیدم و داس َمه نو/یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو

4( نکونام و صاحب دل و حق پرست/خط عارَضش خوش تر از خّط دست

 کدام بیت ذوقافیتین است ؟-    

1( هر که را با ُمرده سودایی بَود/بر امید زنده سیمایی بَود

2( سوختم چون بوی برناید زمن/و آتش غم روی ننماید ز من

3( شاه فلک بین به صبح، پرده برانداخته/پیر خرد بین به می، خرقه درانداخته

4( ای چرخ از آن ستاره ی رعنا چه خواستی/وای باد از آن شکوفه ی زیبا چه خواستی

1 ( الف- د                   2 ( د- ب                  3 ( ب- ج                 4 ( ب- الف 

کدام بیت با ابیات دیگر هم وزن نیست؟-    

1( خدایا به خواری مران از درم/که صورت نبندد دری دیگرم

2( مرنجان دلم را که این مرغ وحشی/ز بامی که برخاست مشکل نشیند

3( نبینی که چون با هم آیند مور/ز شیران جنگی برآند شور

4( هر آن کس که بر دزد رحمت کند/به بازوی خود کاروان می زند

 قافیه در همه ی ابیات به استثنای بیت ............. طبق یکی از تبصره های قواعد دوگانه صورت گرفته است؟-    

1( همی جست بر چاره بردن رهی/سوی اسمان کرد روی آنگهی

2( چنین داد پاسخ که من چاکرم /اگر چاگری را خود اندر خورم

3( تهمتن مر آن را به بر برگرفت/بزد رود و گفتارها درگرفت

4( بترسید و زان در شگفتی بماند/فراوان همی نام یزدان بخواند

 قافیه ی همه ی ابیات به استثنای بیت ................ تابع یکی از تبصره های قواعد دوگانه هستند؟-    

1( گفت شاهد زان به جای دیده است/کاو به دیده ی بی غرض ِسر دیده است

2( گفت یک خاصّیتم در بینی است/کار من در خاک ها بو بینی است

3( مّدعی دیده است اّما با غرض/پرده باشد دیده ی دل را غرض

4( هم چنان که دید آن صدر اجّل/پیش کار خویش تا روز اجل
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تقطیع هجایی واژگان و ارکان مصراعی از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟-    

»ای باد بامدادی خوش می روی به شادی / پیوند روح کردی پیغام دوست دادی«  ؟

 بیت »چه باک آید ز کس آن را که اورا / نگهدار و نگهبانش تو باشی« با کدام بیت هم وزن است؟ ؟-    

1( کار خود گر به خدا باز گذاری حافظ/ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی

2( گل و گلزار خوش آید کسی را/که گلزار و گلستانش تو باشی

3( خدا گر ببندد ز حکمت دری/به رحمت گشاید در دیگری

4( کسی کو نترسد ز یزدان پاک/مرا او را ز سوگند و پیمان چه باک

اساس قافیه در کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است ؟-    

1( حسن اگر این است، ناصح همچو ما خواهد شدن/چوب تر، آخر به آتش آشنا خواهد شدن

گه ماست 2( خیال روی تو در هر طریق همره ماست/نسیم موی تو پیوند جان آ

3( دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست/گفت با ما منشین کز تو سالمت برخاست

4( مطلب طاعت و پیمان صالح از من مست/که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

 قافیه در کدام بیت نادرست است؟-    

1( آن یکی را قبله شد جوالهگی/وان یکی حارس برای جامگی

2( آن شهی در بندگی پنهان شده/بهر جاسوسی به دنیا آمده

3( ای ببسته خواب جان از جادویی/سخت دل یارا که در عالم تویی

4( بانگ آبم منم به گوش تشنگان/همچو باران می رسم از آسمان

وزن عروضی کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟-    

1( ای که می گویی به آهی نرم کن سنگین دلش را/غافلی کز ضعف در من قوت آهی نباشد

2( تا حریفان بر در میخانه مأوا کرده اند/خانه ی غم را خراب از سیل صهبا کرده اند

3( سّر حق را بر سر دار فنا کرد آشکار/در طلب منصور الحق هّمت مردانه کرد

4( گر ندیدی سحر و معجز دیده ی دل باز کن/تا ببینی معجزات نرگس جادوی دوست

 در همه ی ابیات زیر به جز ............... قافیه میانی وجود دارد؟-    

1( هفت اختر بی آب را، کاین خاکیان را می خورد/هم آب بر آتش زنم، هم پادشاهان بشکنم

2( گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او/گشتم حقیر راه او تاساق شیطان بشکنم

3( گر پاسبان گوید که »هی« بر وی بریزم جام می/دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم

4( خوان کرم گسترده ای مهمان خویشم برده ای/گوشم چرا مالی اگر من گوشه ی نان بشکنم
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تقطیع هجایی واژگان و ارکان مصراعی از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟-    

»ای باد بامدادی خوش می روی به شادی / پیوند روح کردی پیغام دوست دادی«  ؟

 بیت »چه باک آید ز کس آن را که اورا / نگهدار و نگهبانش تو باشی« با کدام بیت هم وزن است؟ ؟-    

1( کار خود گر به خدا باز گذاری حافظ/ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی

2( گل و گلزار خوش آید کسی را/که گلزار و گلستانش تو باشی

3( خدا گر ببندد ز حکمت دری/به رحمت گشاید در دیگری

4( کسی کو نترسد ز یزدان پاک/مرا او را ز سوگند و پیمان چه باک

اساس قافیه در کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است ؟-    

1( حسن اگر این است، ناصح همچو ما خواهد شدن/چوب تر، آخر به آتش آشنا خواهد شدن

گه ماست 2( خیال روی تو در هر طریق همره ماست/نسیم موی تو پیوند جان آ

3( دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست/گفت با ما منشین کز تو سالمت برخاست

4( مطلب طاعت و پیمان صالح از من مست/که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

 قافیه در کدام بیت نادرست است؟-    

1( آن یکی را قبله شد جوالهگی/وان یکی حارس برای جامگی

2( آن شهی در بندگی پنهان شده/بهر جاسوسی به دنیا آمده

3( ای ببسته خواب جان از جادویی/سخت دل یارا که در عالم تویی

4( بانگ آبم منم به گوش تشنگان/همچو باران می رسم از آسمان

وزن عروضی کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟-    

1( ای که می گویی به آهی نرم کن سنگین دلش را/غافلی کز ضعف در من قوت آهی نباشد

2( تا حریفان بر در میخانه مأوا کرده اند/خانه ی غم را خراب از سیل صهبا کرده اند

3( سّر حق را بر سر دار فنا کرد آشکار/در طلب منصور الحق هّمت مردانه کرد

4( گر ندیدی سحر و معجز دیده ی دل باز کن/تا ببینی معجزات نرگس جادوی دوست

 در همه ی ابیات زیر به جز ............... قافیه میانی وجود دارد؟-    

1( هفت اختر بی آب را، کاین خاکیان را می خورد/هم آب بر آتش زنم، هم پادشاهان بشکنم

2( گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او/گشتم حقیر راه او تاساق شیطان بشکنم

3( گر پاسبان گوید که »هی« بر وی بریزم جام می/دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم

4( خوان کرم گسترده ای مهمان خویشم برده ای/گوشم چرا مالی اگر من گوشه ی نان بشکنم
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»و« و »ی« در چند واژه صامت می باشد؟   - 

»تواضع، وجود، زیبا، دریا، سیراب، یمین، توان، کویر، سیل، گیتی، درو، بیمار،دوان، طوبی، فارسی«

4( ده 3( نه   2( هشت   1( هفت  

در کدام بیت عیب قافیه به چشم می خورد؟-    

1( چو پیش ویس شد او را دژم دید/ز گریه در کنارش آب زم دید

گهان گفت زین رزم گاه/هیونی بتازد به آوردگاه 2( به کار آ

3( همان دسته بشکست گرز گران/فرو ماند ازکار دست سران

4( پراکنده گشتند ز آوردگاه/غمی گشته اسبان و مردان تباه

قافیه ی کدام بیت، معیوب و نادرست است؟-    

1( ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟/منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟

2( در این زمانه بتی نیست از تو نیکوتر/نه بر تو، بر شمنی از رهیت مشفق تر

3( کاشکی جز تو کسی داشتمی/یا به تو دست رسی داشتمی

4( نشاط جوانی ز پیران مجوی/که آب روان باز ناید به جوی

 قافیه ی کدام بیت نادرست است؟-    

1( زان که بنمود حق به جان و دلش/رمزهای حقیقت ازلش

2( نو اگر شدند آن پری چهرگان/نوآیین بود مهر در مهرگان

3( صورت ِصدقش از دریچه ی فضل/دیده فاروق را به علم و به عدل

4( ُبَود سال ها کز سرآیندگان/ندیدم کسی جز تو ز آیندگان

 در کدام بیت قافیه طبق قاعده ی ) ( یا ) ( نیست؟-    

1( تا نشد تحقیق از یاران مبر / از صدف مگسل نگشت آن قطره، ُدر

2( گفت قاضی خیز از این زندان برو / سوی خانه ی مرده ریگ خویش شو

3( مرد زندان را نیاید لقمه ای / ور به صد حیلت گشاید طعمه ای

4( کو به کو او را منادی ها زنید / طبل افالسش عیان هرجا زنید

 نوع قافیه ی مذکور در برابر کدام بیت نادرست است؟-    

1( ساعد شه مسکن این باز باد / تا ابد بر خلق این در باز باد: ذوقافیتین

2( به باطن هم چو عقل کل به ظاهر همچو تنگ گل / دمی الهام امر قل دمی تشریف اعطینا: قافیه ی درونی

3( نور باقی پهلوی دنیای دون / شیر صافی پهلوی جوهای خون: ذوقافیتین

4( از آن مایی ای موال اگر امروز اگر فردا / شب و روزم ز تو روشن زهی رعنا زهی زیبا: قافیه ی درونی
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 کدام بیت، وزن دوری دارد؟-    

1( برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است/که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت

2( پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم/ شمعم که جان گذارم و دودی نیاورم

3( حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود/ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

4( سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات/غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را

 قافیه ی کدام بیت، معیوب و نادرست است؟-    

1( شب سیاه بدان زلفکان تو ماَند/ سپیدروز به پاکی رخان تو ماَند

2( یار مرا، غار مرا، عشق جگر خوار مرا/ یار تویی، غار تویی، خواجه نگه دار مرا

3( گرفتم که خود هستی از عیب پاک/ تعّنت مکن بر مِن عیبناک

4( نک بهاران شد، َصال ای لولیان/ بانگ نای و سبزه و آِب روان

 وزن کدام بیت »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« است؟-    

1( از غم خود بپرس کو با دل ما چه می کند / این هم اگرچه شکوۀ شحنه به شاه کردن است

2( نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری / حلقۀ اوراد ما مجلس افسانه شد

3( بر سر کویش نظاره کن که هزاران / یوسف مصری ز قعر چاه برآید

4( ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب / تافته ام ز غمت، روی ز من برمتاب

 وزن کدام بیت معادل » مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است؟-    

1( به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد / تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

2( ده روز مهر گردون افسانه است و افسون / نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

3( دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی گیرد / ز هر در می دهم پندش ولیکن درنمی گیرد

4( گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست / تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل

 بیت »مانند تو آدمی در آباد و خراب / باشد که در آیینه توان دید و در آب« معادل کدام وزن است؟-    

2( مفعول مفاعیٌل مفاعیٌل فعل 1( مستفعل مفاعلن مستفعل فع   

4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 3( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع   

 وزن و آهنگ کدام بیت برای بیان حماسی شایسته است؟-    

1( هر ذّره که در خاک زمینی بوده است / پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است

2( پیامی فرستاد نزدیک شاه / که ای تاج تو برتر از چرخ ماه

3( چون تاج عشق بر سر توست ای مرید صدق / سرمست می خرام به زیر لوای او

4( خاک پایش شو برای این نشان / تا شوی تاج سر گردن کشان
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 کدام بیت، وزن دوری دارد؟-    

1( برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است/که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت

2( پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم/ شمعم که جان گذارم و دودی نیاورم

3( حافظ به خود نپوشید این خرقه ی می آلود/ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

4( سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات/غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را

 قافیه ی کدام بیت، معیوب و نادرست است؟-    

1( شب سیاه بدان زلفکان تو ماَند/ سپیدروز به پاکی رخان تو ماَند

2( یار مرا، غار مرا، عشق جگر خوار مرا/ یار تویی، غار تویی، خواجه نگه دار مرا

3( گرفتم که خود هستی از عیب پاک/ تعّنت مکن بر مِن عیبناک

4( نک بهاران شد، َصال ای لولیان/ بانگ نای و سبزه و آِب روان

 وزن کدام بیت »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« است؟-    

1( از غم خود بپرس کو با دل ما چه می کند / این هم اگرچه شکوۀ شحنه به شاه کردن است

2( نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری / حلقۀ اوراد ما مجلس افسانه شد

3( بر سر کویش نظاره کن که هزاران / یوسف مصری ز قعر چاه برآید

4( ای ز فروغ رخت تافته صد آفتاب / تافته ام ز غمت، روی ز من برمتاب

 وزن کدام بیت معادل » مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است؟-    

1( به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد / تو را در این سخن انکار کار ما نرسد

2( ده روز مهر گردون افسانه است و افسون / نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

3( دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی گیرد / ز هر در می دهم پندش ولیکن درنمی گیرد

4( گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست / تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل

 بیت »مانند تو آدمی در آباد و خراب / باشد که در آیینه توان دید و در آب« معادل کدام وزن است؟-    

2( مفعول مفاعیٌل مفاعیٌل فعل 1( مستفعل مفاعلن مستفعل فع   

4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 3( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع   

 وزن و آهنگ کدام بیت برای بیان حماسی شایسته است؟-    

1( هر ذّره که در خاک زمینی بوده است / پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است

2( پیامی فرستاد نزدیک شاه / که ای تاج تو برتر از چرخ ماه

3( چون تاج عشق بر سر توست ای مرید صدق / سرمست می خرام به زیر لوای او

4( خاک پایش شو برای این نشان / تا شوی تاج سر گردن کشان
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در مورد بیت زیر کدام گزینه نادرست است؟-    

»شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افراسیاب«

1( هر مصراع دوازده هجا است

2( ترتیب هجاهای هر دو مصراع یکی است

3( تعداد و ترتیب هجاهای آن با مصراع »کزین برتر اندیشه برنگذرد« یکی است.

4( عالمت هجاها بعد از تقطیع )U- - U- - U- - U-( است.

وزن بیت زیر کدام است؟-    

»با دلبري ستمگر و سرکش فتاده ام / کو را خبر ز حال من مستمند نیست«

2( مستفعل فاعالت مستفعل 1( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن   

4( فاعالتن فاعالتن فاعلن 3( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن   

بیت کدام گزینه فاقد تغییر کمیت مصوت است؟-    

1( نخست از عشق او زادم به آخر دل بدو دادم / چو میوه زاید از شاخی از آن شاخ اندر آویزد

2( چو آمد روی مه رویم چه باشد جان که جان باشد / چو دیدی روز روشن را چه جای پاسبان باشد

3( تو از نقصان و از بیشی نگویی چند اندیشی / درآ در دین بی خویشی که بس بی خویش خویشانند

4( دگرباره جهان پر شد ز بانگ صور اسرافیل / امین غیب پیدا شد که جان را زاد و بود آمد

 در همه ابیات اختیارات شاعری »تغییر کمیت مصوت« و »حذف همزه« به کار رفته است، به جز … -    

1( بسی خون ها که می ریزی به غمزه / شمار کشتگان ناید به یادت

2( جهان از فتنه آبستن شد آن روز / که مادر در جهان حسن زادت

3( گر از خون ریختن شرمت نیاید / ز رنج غمزه باری شرم بادت

4( به شام آورد روز عمر ما را / امید وعده های بامدادت

 وزن بیت زیر، کدام است؟-    

»جلوه کنان می روی و باز می آیی / سرو ندیدم بدین صفت متمایل«

2( مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن 1( مفتعلن فاعالٌت مفتعلن فع    

4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 3( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن    

 وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست است؟-    

2( به هر کار کردم تو را آزمایش )فعولن فعولن فعولن فعل( 1( ما همه چشمیم و تو نور ای صنم )مفتعلن مفتعلن فاعلن(  

4( از رقیبان نهفتنم هوس است )فاعالتن مفاعلن فعلن( 3( بستند راه مهلت او از چهار سو )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(  
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 در همه گزینه ها به جز گزینه … اختیار زبانی حذف همزه به کار رفته است.-    

1( وان گل خودخواِه خودآراسته / با همه ُحسن به پیراسته

2( زان همه د لبسته خاطرپریش / هیچ ندیدی به جز از رنگ خویش

3( شیفتگانش ز برون در فغان / او شده سرگرم خود اندر جهان

4( بلبل آشفته پی روی وی / راه همی جست ز هر سوی وی

در مصراع کدام گزینه از اختیار شاعری تغییر کمیت مصّوت استفاده نشده است؟-    

2( کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ 1( بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن    

4( ولیکن خنده می آید بدین بازوی بی زورش 3( که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش   

 وزن بیت زیر کدام است؟-    

»چندان که توانم من گریان ز فراقت / زان لب که به یك خنده جهان پر ز شکر کرد«

2( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 1( مستفعل مستفعل مستفعل مستف   

4( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 3( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن   

 کدام دو بیت هم وزن اند و قابلیت دو گونه برش هجایی را دارند؟-    

الف( آراست عروس گل گلستان را / آماده شو ای بهار بستان را

ب( عاشقانی که باخبر میرند / پیش معشوق چون شکر میرند

پ( در کوی تو غم ز شادمانی خوش تر / مردن ز حیات جاودانی خوش تر

ت( ای مطرب دل برای یاری را / در پرده زیر گوی زاری را

ث( چشم ها وا نمی شود از خواب / چشم بگشا و جمع را دریاب

4( ث، پ 3( الف، ت    2( ب، ث    1( الف، پ   

وزن مذکور در مقابل کدام مصراع نادرست است؟-    

1( مه پیش تو از حسن زند الف ولیکن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

2( غیر وصلش مرا دوا که کند؟: فاعالتن مفاعلن فعلن

3( چو نظر در خم ابروی تو کردم: فعالتن فعالتن فعالتن

4( مقام وصل بلند است و من برو نرسم: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

 وزن همه ابیات مشترك است، به جز …-    

1( دلیل راه شو ای طایر خجسته لقا / که دیده آب شد از شوق خاك آن درگاه

2( امید در شب زلفت به روز عمر نبستم / طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم

3( به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش / که نیستی است سرانجام هر کمال که هست

4( ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر / سپیده دم که صبا چاك زد شعار سیاه
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 در همه گزینه ها به جز گزینه … اختیار زبانی حذف همزه به کار رفته است.-    

1( وان گل خودخواِه خودآراسته / با همه ُحسن به پیراسته

2( زان همه د لبسته خاطرپریش / هیچ ندیدی به جز از رنگ خویش

3( شیفتگانش ز برون در فغان / او شده سرگرم خود اندر جهان

4( بلبل آشفته پی روی وی / راه همی جست ز هر سوی وی

در مصراع کدام گزینه از اختیار شاعری تغییر کمیت مصّوت استفاده نشده است؟-    

2( کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ 1( بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن    

4( ولیکن خنده می آید بدین بازوی بی زورش 3( که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش   

 وزن بیت زیر کدام است؟-    

»چندان که توانم من گریان ز فراقت / زان لب که به یك خنده جهان پر ز شکر کرد«

2( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 1( مستفعل مستفعل مستفعل مستف   

4( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 3( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن   

 کدام دو بیت هم وزن اند و قابلیت دو گونه برش هجایی را دارند؟-    

الف( آراست عروس گل گلستان را / آماده شو ای بهار بستان را

ب( عاشقانی که باخبر میرند / پیش معشوق چون شکر میرند

پ( در کوی تو غم ز شادمانی خوش تر / مردن ز حیات جاودانی خوش تر

ت( ای مطرب دل برای یاری را / در پرده زیر گوی زاری را

ث( چشم ها وا نمی شود از خواب / چشم بگشا و جمع را دریاب

4( ث، پ 3( الف، ت    2( ب، ث    1( الف، پ   

وزن مذکور در مقابل کدام مصراع نادرست است؟-    

1( مه پیش تو از حسن زند الف ولیکن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

2( غیر وصلش مرا دوا که کند؟: فاعالتن مفاعلن فعلن

3( چو نظر در خم ابروی تو کردم: فعالتن فعالتن فعالتن

4( مقام وصل بلند است و من برو نرسم: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

 وزن همه ابیات مشترك است، به جز …-    

1( دلیل راه شو ای طایر خجسته لقا / که دیده آب شد از شوق خاك آن درگاه

2( امید در شب زلفت به روز عمر نبستم / طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم

3( به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش / که نیستی است سرانجام هر کمال که هست

4( ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر / سپیده دم که صبا چاك زد شعار سیاه
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 در چند بیت از ابیات زیر وزن با درون مایه شعر هماهنگی ندارد؟-    

الف( دردا و دریغا که درین دوره منحوس / هر قاعده وارون شد و هر مسئله معکوس

ب( داوری و داد نمی بینمت / وز ستم آزاد نمی بینمت

پ( یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم / تا که رسیدم بر تو از همه بیزار شدم

ت( بنالم به تو ای علیم قدیر / از اهل خراسان صغیر و کبیر

4( سه 3( یك     2( چهار     1( دو    

تعداد هجاهای کدام مصراع متفاوت از سایر مصراع هاست؟-    

2( دهانی بسته حلواخور چو انجیر 1( بار دیگر سر برون کن از حجاب    

4( چه بودی که یك گوش پیدا شدی 3( چه رعنا رقیبی چه شیرین طبیبی    

حروف و قاعده قافیه در برابر کدام بیت نادرست است؟-    

1( تا نزاید بخت تو فرزند نو / خون نگردد شیر شیرین خوش شنو = )ُـ / قاعدۀ 2(

2( نامصور یا مصور پیش اوست / کو همه مغزست و بیرون شد ز پوست = )وست / قاعدۀ 2(

3( آینه آهن برای پوست هاست / آینه سیمای جان سنگی بهاست = )است / قاعدۀ 2(

4( گفتم ای دل آینه کلی بجو / رو به دریا کار برناید بجو = )و / قاعدۀ 1(

در کدام بیت قافیه غلط است؟-    

1( این سخا شاخی است از سرو بهشت / وای او کز کف چنین شاخی بهشت

2( کاو دغا و مفلس است و بدسخن / هیچ با او شرکت و بازی مکن

3( تا به شب گفتند و در صاحب شتر / بر نزد کاو از طمع پر بود پر

4( گفت اکنون عیب های او بگو / آن چنان که گفت او از عیب تو

کدام بیت ذوقافیتین است؟-    

1( شکر ایزد را که چون او شد پدید / در خیالش جان، خیال خود بدید               2( ما همه چشمیم و تو نور ای صنم / چشم بد از روی تو دور ای صنم

3( شنیدم که نامش خدادوست بود / ملك سیرتی، آدمی پوست بود               4( هر روز دلم به زیر باری دگر است / در دیده من ز هجر کاری دگر است

 قاعده قافیه در کدام شعر متفاوت است؟-    

1( ای پری که باد می بردت / از چمنزار حریر پرگل پرده / تا حریم سایه های سبز / تا بهار سبزه های عطر / تا دیاری که غریبی هاش می آمد به چشم آشنا، رفتم 
/ با تو دیشب تا کجا رفتم

2( نفس کز گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریك / چو دیوار ایستد در پیش چشمانت / نفس کاین است پس دیگر چه داری چشم / ز چشم دوستان دور یا نزدیك

3( به سان رهنوردانی که در افسانه ها گویند / گرفته کوله بار زاد ره بر دوش / فشرده چوبدست خیزران در مشت / گهی پرگوی و گه خاموش

4( اینك از زیر چراغی می گذشتیم، آبگون نورش / مرده دل نزدیکش و دورش / و در این هنگام من دیدم /  بر درخت گوژپشتی برگ و بارش برف /همنشین و 
غمگسارش برف
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 قافیه در همه ابیات درست است؛ به جز:-    

1( گر به در ره نیست هین بر می ستان / گر بدان ره نیستت این سو بران

2( او ز حیوان ها فزون تر جان کند / در جهان باریك کاری ها کند

3( چون ببینی روی او در تو فتند / یا مبین آن رو چو دیدی خوش مخند

4( گفت بسیار آن بلیس از مکر و غدر / میر ازو نشنید کرد استیز و صبر

 کدام بیت ذوقافیتین است؟-    

1( به باالی ایوان او راغ نیست / به پهنای میدان او باغ نیست

2( صوفیی از فقر چون در غم شود / عین فقرش دایه و مطعم شود

3( دل من چو نور اندر آن تیره شب / نخفته گشاده دل و بسته لب

4( برگ های زرد او خود کی تهیست / این نشان پختگی و کاملیست

 کدام مصراع بر مبنای الگوی هجایی »- U- U - UU---« سروده شده است؟-    

2( کاین همه شور در جهان انداخت 1( آفرین بر زبان شیرینت    

4( تحفه روزگار اهل شناخت 3( سعدیا خوش تر از حدیث تو نیست    

 قافیه ی کردن کدام دو واژه در شعر، روا نیست?-    

4( شاخسار ـ کوهسار 3( زلفکان ـ رخان  2( پاسبان ـ مهربان  1( آب - گالب 

 وزن کدام بیت، دوری و قابل دو گونه تقسیم بندی هجایی است؟-    

1( هر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند / بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوندگار

2( بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت / دشنام تو خوشتر که ز بیگانه دعایی

3( ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن / آخر ز دعاگویی یاد آر به دشنامی

4( حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

کدام بیت با »مترس ماه نگیرد« هم وزن است؟-    

1( غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود / عجب فتادن مرد است در کمند غزال

2( فتاده ام به طلسم کشاکش تقدیر / نه گرد خانه به دوشم نه خاك دامن گیر

3( ز خاك و آتش و آبی، به رسم ایشان رو / که خاك خشك و درشت است و آب، نرم و نسود

4( رگ گشاده جانم به دست مهر که بندد / که از خواص به دوران نه دوست ماند و نه خویشم

وزن بیت »برخیز که در سایه سروی بنشینم / کان جا که تو بنشینی بر سرو قیام است« کدام است؟ -    

2( مستفعلن مفاعلن مستفعل فع لن 1( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن    

4( مفعول مفاعلن فعولن 3( مستفعل مستفعل مستفعل فع    
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 قافیه در همه ابیات درست است؛ به جز:-    

1( گر به در ره نیست هین بر می ستان / گر بدان ره نیستت این سو بران

2( او ز حیوان ها فزون تر جان کند / در جهان باریك کاری ها کند

3( چون ببینی روی او در تو فتند / یا مبین آن رو چو دیدی خوش مخند

4( گفت بسیار آن بلیس از مکر و غدر / میر ازو نشنید کرد استیز و صبر

 کدام بیت ذوقافیتین است؟-    

1( به باالی ایوان او راغ نیست / به پهنای میدان او باغ نیست

2( صوفیی از فقر چون در غم شود / عین فقرش دایه و مطعم شود

3( دل من چو نور اندر آن تیره شب / نخفته گشاده دل و بسته لب

4( برگ های زرد او خود کی تهیست / این نشان پختگی و کاملیست

 کدام مصراع بر مبنای الگوی هجایی »- U- U - UU---« سروده شده است؟-    

2( کاین همه شور در جهان انداخت 1( آفرین بر زبان شیرینت    

4( تحفه روزگار اهل شناخت 3( سعدیا خوش تر از حدیث تو نیست    

 قافیه ی کردن کدام دو واژه در شعر، روا نیست?-    

4( شاخسار ـ کوهسار 3( زلفکان ـ رخان  2( پاسبان ـ مهربان  1( آب - گالب 

 وزن کدام بیت، دوری و قابل دو گونه تقسیم بندی هجایی است؟-    

1( هر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند / بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوندگار

2( بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت / دشنام تو خوشتر که ز بیگانه دعایی

3( ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن / آخر ز دعاگویی یاد آر به دشنامی

4( حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

کدام بیت با »مترس ماه نگیرد« هم وزن است؟-    

1( غزال اگر به کمند اوفتد عجب نبود / عجب فتادن مرد است در کمند غزال

2( فتاده ام به طلسم کشاکش تقدیر / نه گرد خانه به دوشم نه خاك دامن گیر

3( ز خاك و آتش و آبی، به رسم ایشان رو / که خاك خشك و درشت است و آب، نرم و نسود

4( رگ گشاده جانم به دست مهر که بندد / که از خواص به دوران نه دوست ماند و نه خویشم

وزن بیت »برخیز که در سایه سروی بنشینم / کان جا که تو بنشینی بر سرو قیام است« کدام است؟ -    

2( مستفعلن مفاعلن مستفعل فع لن 1( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن    

4( مفعول مفاعلن فعولن 3( مستفعل مستفعل مستفعل فع    
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بیت زیر، »فاقد« کدام اختیارات شاعری است؟ -    

»خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد / سر مویی به غلط در همه اندامم نیست«

2( تغییر کمیت مصوت کوتاه، قلب 1( ابدال، تغییر کمیت مصوت بلند    

4( حذف همزه، اختیار وزنی پایان مصراع 3( ابدال، آمدن فاعالتن به جای فعالتن   

در کدام بیت اختیارات شاعری »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه پایان کلمه و بلند تلفظ کردن کسره اضافه« دیده می شود؟-    

1( گر مخیرم بکنندم به قیامت که چه خواهی / دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

2( وقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را / ساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را

3( دال است خم زلفت قدت الف و لب میم / یعنی که تویی دام و خال لب تو دانه

4( ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم / وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم

تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر، کدام است؟-    

بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد قّد خمیده ی ما سهلت نماید اّما 

- - U / U U - - / U – U / U U - -  )1

 - - U / U U - - / - - U / U U - -  )2

- - U - / U - - / U – U - / U - -  )3

- - U / - U - - / - - U / - U - - )4

وزن واژه کدام بیت در برابر آن نادرست است؟-    

1( اگر تو برشکنی دوستان سالم کنند / که جور قاعده باشد که بر غالم کنند )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

2( توبه کند مردم از گناه به شعبان / در رمضان نیز چشم های تو مست است )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

3( گر بانگ برآید که سری در قدمی رفت / بسیار مگویید که بسیار نباشد )مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعی(

4( هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست / الحان بلبل از نفس دوستان توست )مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن(

در کدام بیت یك بار حذف همزه و یك بار از تغییر کمّیت مصّوتها استفاده شده است؟-    

1( نیك باشی و بدت بیند خلق / به که بد باشی و نیکت بینند

2( چون به رخ خویش نظر کم گشاد / عیب بر آیینه نه، برخود نهاد

3( اگر سر به سر تن به کشتن دهیم / از آن به که کشور به دشمن دهیم

4( تا بام عاشقان را سرسبز و تازه کردی / حسنت خراب کرده بام و سرای توبه

در مصراع نخست کدام بیت،   مصوت، تغییر کمّیت داده اند؟-    

1( ملك یا چشمه نوری پری یا لعبت حوری / که بر گلبن گل سوری چنین زیبا نمی باشد

2( جهانی در پی ات مفتون به جای آب گریان، خون / عجب می دارم از هامون که چون دریا نمی باشد

3( همه شب می پزم سودا به بوی وعده فردا / شب سودای سعدی را مگر فردا نمی باشد؟

4( پری رویی و مه پیکر، سمن بویی و سیمین بر / عجب کز حسن رویت در جهان غوغا نمی باشد

سواالت عروض و قافیه

157

کدام بیت فاقد اختیار »ابدال« است؟-    

1( گرم به شحنگی عاشقان فرود آری / خراج روی تو بر آفتاب و ماه نهم

2( منادیان قدح را به جان زنم لّبیك / چو من حریفی لبّیك گوی باده بیار

گاه / ازین خرابه برون دود این کباب نرفت 3( ز سوز سینه ما هیچ کس نشد آ

4( هالل عید ُبَود بر سپهر پا به رکاب / به جام ساقِی گل چهره می شتاب بریز

در بیت زیر، شاعر از کدام »اختیارات شاعری« بهره برده است؟-    

»گویی بّط سفید جامه به صابون زده است / کبك دری ساق پای در قدح خون زده است«

2( بلند بودن هجای پایان مصراع، قلب 1( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه، قلب   

4( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند،حذف همزه 3( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه، ابدال   

اطالعات همه ی گزینه ها به جز … درباره ی »نجم الدین رازی« و اثر او درست است.-    

1( از منشیان و عارفان وارسته ی قرن هشتم است.

2( نثر اثر او، گاهی ساده و گاهی دارای سجع و موازنه است.

3( او در اثرش احادیث، آیات و اشعاری از خود و دیگر شاعران نقل می کند.

4( اثر او در بین متون عارفانه از مرتبه ای واال برخوردار است.

 باتوجه به اختیارات شاعری، مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه، درست تقطیع هجایی شده است؟-    

که باشد مرا روزی از تو جدایی«  »دل من همی داد گفتی گوایی 

 در کدام بیت قافیه حروف الحاقی دارد?-    

1( آن سرو که گویند به باالی تو ماند/ هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند

2( به نام خداوند جان آفرین/ حکیم سخن در زبان آفرین

3( کسی که دانه نیمکردی نکاشت/ کز او خرمن کام دل برنداشت

4( نکونام و صاحب دل و حق پرست/ خط عارضش خوش تر از خّط دست

 قافیه در کدام بیت، درست است؟-    

1( باد جنس آتش است و یار او / که بود آهنگ هر دو بر علو

2( حد ندارد این مثل کم جو سخن / تو برو تحصیل استعداد کن

3( در رحم پیدا نباشد هند و ترك / چونکه زاید بیندش زار و سترگ

4( گفت بشنو گر نباشم جای لطف / سر نهادم پیش اژدرهای عنف
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کدام بیت فاقد اختیار »ابدال« است؟-    

1( گرم به شحنگی عاشقان فرود آری / خراج روی تو بر آفتاب و ماه نهم

2( منادیان قدح را به جان زنم لّبیك / چو من حریفی لبّیك گوی باده بیار

گاه / ازین خرابه برون دود این کباب نرفت 3( ز سوز سینه ما هیچ کس نشد آ

4( هالل عید ُبَود بر سپهر پا به رکاب / به جام ساقِی گل چهره می شتاب بریز

در بیت زیر، شاعر از کدام »اختیارات شاعری« بهره برده است؟-    

»گویی بّط سفید جامه به صابون زده است / کبك دری ساق پای در قدح خون زده است«

2( بلند بودن هجای پایان مصراع، قلب 1( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه، قلب   

4( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند،حذف همزه 3( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه، ابدال   

اطالعات همه ی گزینه ها به جز … درباره ی »نجم الدین رازی« و اثر او درست است.-    

1( از منشیان و عارفان وارسته ی قرن هشتم است.

2( نثر اثر او، گاهی ساده و گاهی دارای سجع و موازنه است.

3( او در اثرش احادیث، آیات و اشعاری از خود و دیگر شاعران نقل می کند.

4( اثر او در بین متون عارفانه از مرتبه ای واال برخوردار است.

 باتوجه به اختیارات شاعری، مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه، درست تقطیع هجایی شده است؟-    

که باشد مرا روزی از تو جدایی«  »دل من همی داد گفتی گوایی 

 در کدام بیت قافیه حروف الحاقی دارد?-    

1( آن سرو که گویند به باالی تو ماند/ هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند

2( به نام خداوند جان آفرین/ حکیم سخن در زبان آفرین

3( کسی که دانه نیمکردی نکاشت/ کز او خرمن کام دل برنداشت

4( نکونام و صاحب دل و حق پرست/ خط عارضش خوش تر از خّط دست

 قافیه در کدام بیت، درست است؟-    

1( باد جنس آتش است و یار او / که بود آهنگ هر دو بر علو

2( حد ندارد این مثل کم جو سخن / تو برو تحصیل استعداد کن

3( در رحم پیدا نباشد هند و ترك / چونکه زاید بیندش زار و سترگ

4( گفت بشنو گر نباشم جای لطف / سر نهادم پیش اژدرهای عنف
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 در کدام بیت هر دو اختیار شاعری» تغییر مصوت کوتاه به بلند و تغییر مصوت بلند به کوتاه « به کار رفته است؟-    

1( پیر ما خرقه خود چاك زد و ترسا شد / شکن زلف چو زنار بتم پیدا شد

2( ساقیا جام می عشق پیاپی در ده / که دلم از می عشق تو سر غوغا شد

3( همه سرسبزی سودای رخت می خواهم / که همه عمر من اندر سر این سودا شد

4( عاشقا هستی خود در ره معشوق بباز / زانکه با هستی خود می  نتوان آنجا شد 

 وزن کدام بیت، همسان دو لختی است؟-    

1( عاشق مهجور نگر عالم پرشور نگر / تشنه مخمور نگر ای شه خمار بیا

2( یار مرا چو اشتران باز مهار می کشد / اشتر مست خویش را در چه قطار می کشد

3( چو بر صورت زند یك دم ز عشق آید جهان بر هم / چو پنهان شد درآید غم ببینی شاد صورت را

4( گر دود را کمتر کنی از نور شعله برخوری / از نور تو روشن شود هم این سرا هم آن سرا

وزن بیت زیر کدام است؟-    

»گیرم که مهر او ز دل خود برون برم / این درد را چه چاره؟ که در مغز جان ماست«

2( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 1( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن  

4( فاعالتن مفاعلن فعلن 3( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  

باتوجه به اختیارات شاعری، مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه، درست تقطیع هجایی شده است؟-    

که باشد مرا روزی از تو جدایی« »دل من همی داد گفتی گوایی 

--U - - U - - U - - U )2    -- U - - U - - U - U U)1

- U U - - - - U - - U)4    --U - - - - U - U U)3

در کدام بیت قافیه حروف الحاقی دارد؟-    

1( آن سرو که گویند به باالی تو ماند/هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند

2( به نام خداوند جان آفرین/حکیم سخن در زبان آفرین

3( کسی که دانه نیمکردی نکاشت/کز او خرمن کام دل برنداشت

4( نکونام و صاحب دل و حق پرست/خط عارضش خوش تر از خّط دست

 وزن بیت زیر، کدام است؟-    

»ای دیده عاشقان به رویت / چون روی مجاوران به محراب«

2( مفعوُل فاعالٌت مفاعیلن 1( مفعوُل مفاعلن فعولن   

4( مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن 3( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعل   
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 وزِن بیِت زیر، کدام است؟-    

»ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می/  من خود ز نظر در قد و باالی تو مستم «

2( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 1( مستفعُل مستفعُل مستفعل فع   

4( مفعوُل مفاعلن مفاعیلن فع 3( مستفعل فاعالٌت مستفعُل َفع    

 در کدام بیت، اختیار زبانی »تغییر مصّوت کوتاه به بلند و تغییر مصّوت بلند به کوتاه« صورت گرفته است؟ -    

1( داغ محّبت است و بس خانه فروز جان و دل/  نیست ز روزن دگر روشنی این سرای را

2( باده عقل سوز را داروی بیُهشی مزن/  نیست به سرمه حاجت آن چشم جنون فزای را

3( آن شکرین لبی که من ناله از او چو نی کنم/  غوطه به زهر می دهد طوطی خوش نوای را

4( سوخت بساط هستیم ریخت بنای طاقتم/  چند پر از نفس دهم آه شکسته پای را

 فاعالٌت مفاعیلن« سروده شده است؟ -    
ُ

 کدام بیت، در وزن »مفعول

1( دزدند خودپرستی و خودکامی / با این دو فرقه راه نپیماید

2( بس سقف شد خراب و نگشت آسمان خراب / بس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام

3( خویشتن دیدن و از خود گفتن / صفت مردم کوته نظر است

4( همیشه بار جفا بردن و نیاسودن / همیشه رنج طلب کردن و نرنجیدن

در همه ابیات تغییر مصوت بلند به کوتاه وجود دارد؛ به جز:-    

1( تاتار هجر کرد سیاهی و عنبری / زان مشك های آهوی تاتارم آرزوست

2( اندر دلم ز غمزه غّماز فتنه هاست / فتنه نشان جادوی بیمارم آرزوست

3( ساقی و سردهی ز لب یارم آرزوست / بد مستی ز نرگس خّمارم آرزوست

4( تا سوی گلشن طرب آیم خراب و مست / از گلشن وصال تو یك خارم آرزوست

 وزن بیت زیر، کدام است؟-    

»کنون که کشتی ما در میان موج فتاد / اگر چنانکه مجال شنا بود غم نیست«

2( مفاعلن فعالتن مفاعلن َفِعلن 1( مفاعلن فاعالتن مفاعلن َفَعلن    

4( مفاعیلن فاعالتن مفاعلن فع لن 3( مفاعلن فعالٌت مفاعلن فع لن    

 در کدام بیت اختیار شاعری ابدال دیده نمی شود؟-    

1( مرد اگر شیر در کمند آرد / چون کمندش گرفت مسکین است

2( که پسر بود دو مر آدم را / مه قابیل و کهترش هابیل

3( رای او را بدان چه روی نهد / همه دشوار گیتی آسان باد

4( هم بدین سان گدازدم شب و روز / غم تیمار مادر و پدرم
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 وزِن بیِت زیر، کدام است؟-    

»ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می/  من خود ز نظر در قد و باالی تو مستم «

2( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 1( مستفعُل مستفعُل مستفعل فع   

4( مفعوُل مفاعلن مفاعیلن فع 3( مستفعل فاعالٌت مستفعُل َفع    

 در کدام بیت، اختیار زبانی »تغییر مصّوت کوتاه به بلند و تغییر مصّوت بلند به کوتاه« صورت گرفته است؟ -    

1( داغ محّبت است و بس خانه فروز جان و دل/  نیست ز روزن دگر روشنی این سرای را

2( باده عقل سوز را داروی بیُهشی مزن/  نیست به سرمه حاجت آن چشم جنون فزای را

3( آن شکرین لبی که من ناله از او چو نی کنم/  غوطه به زهر می دهد طوطی خوش نوای را

4( سوخت بساط هستیم ریخت بنای طاقتم/  چند پر از نفس دهم آه شکسته پای را

 فاعالٌت مفاعیلن« سروده شده است؟ -    
ُ

 کدام بیت، در وزن »مفعول

1( دزدند خودپرستی و خودکامی / با این دو فرقه راه نپیماید

2( بس سقف شد خراب و نگشت آسمان خراب / بس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام

3( خویشتن دیدن و از خود گفتن / صفت مردم کوته نظر است

4( همیشه بار جفا بردن و نیاسودن / همیشه رنج طلب کردن و نرنجیدن

در همه ابیات تغییر مصوت بلند به کوتاه وجود دارد؛ به جز:-    

1( تاتار هجر کرد سیاهی و عنبری / زان مشك های آهوی تاتارم آرزوست

2( اندر دلم ز غمزه غّماز فتنه هاست / فتنه نشان جادوی بیمارم آرزوست

3( ساقی و سردهی ز لب یارم آرزوست / بد مستی ز نرگس خّمارم آرزوست

4( تا سوی گلشن طرب آیم خراب و مست / از گلشن وصال تو یك خارم آرزوست

 وزن بیت زیر، کدام است؟-    

»کنون که کشتی ما در میان موج فتاد / اگر چنانکه مجال شنا بود غم نیست«

2( مفاعلن فعالتن مفاعلن َفِعلن 1( مفاعلن فاعالتن مفاعلن َفَعلن    

4( مفاعیلن فاعالتن مفاعلن فع لن 3( مفاعلن فعالٌت مفاعلن فع لن    

 در کدام بیت اختیار شاعری ابدال دیده نمی شود؟-    

1( مرد اگر شیر در کمند آرد / چون کمندش گرفت مسکین است

2( که پسر بود دو مر آدم را / مه قابیل و کهترش هابیل

3( رای او را بدان چه روی نهد / همه دشوار گیتی آسان باد

4( هم بدین سان گدازدم شب و روز / غم تیمار مادر و پدرم
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 چنانچه ابیات زیر را به ترتیب »قلب، ابدال، بلند بودن هجای پایانی« مرتب کنیم، کدام گزینه صحیح خواهد بود؟ -    

الف( با لب او چه خوش بود گفت و شنید و ماجرا / خاصه که در گشاید و گوید خواجه اندر آ

ب( چونك سپید است و سیه روز و شب عمر همه / عمر دگر جو که بود ساده چو نور صمدی

ج( در تك این بحر چه خوش گوهری / که مثل موجم و قراریم نیست

4( ج، الف، ب 3( ج، ب، الف    2( الف، ج، ب    1( ب، ج، الف   

 هر دو اختیار شاعری مذکور در کدام گزینه در بیت زیر به کار نرفته است؟-    

»خیال نرگس مستت چو در دلم گذرد / شود ز خنجر خونریز او دلم مجروح«

2( آوردن فاعالتن به جای فعالتن - قلب 1( قلب - ابدال     

4( ابدال - آوردن فاعالتن به جای فعالتن 3( بلند بودن هجای پایانی مصراع - تغییر کمیت مصوت  

 در کدام بیت شاعر از سه نوع اختیار وزنی استفاده کرده است؟-    

1( تا کی از دست تو خونابه خورم / رحمتی کز غم خون شد جگرم

2( ما چو یعقوب به مصر، از پی دیدار عزیز / آمدیم اینك و با کلبه احزان رفتیم

3( چه توان گفت در لطافت دوست / هرچه گویم از آن لطیف تر است

4( گرچه دریا را نمی بیند کنار / غرقه حالی دست و پایی می زند

 وزن مذکور در مقابل کدام مصراع نادرست ذکر شده است؟-    

1( بس که به بوی وصل خود، هر نفسی دمی زنم )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(

2( چون سرو جویباری برطرف چشمه رسته )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن(

3( من به فغان نواگری یاد دهم رباب را )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

4( چون شمع سری دارم بر باد هوا رفته )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

 وزن کدام گزینه، دولختی همسان )دوری( نیست؟-    

1( از سر هستی بگذر از سر مستی چه روی / دست بدار از سر و زر این همه دستان چه کنی؟

2( بر سر زنگی شب همچو کاله است ماه / بر در قفل سحر همچو کلید است صبح

3( کوه به کوه می رسد چون نرسد دلی به دل / غّصه بیدلی نگر هم ز غنای آسمان

4( شیراز در نبسته است از کاروان ولیکن / ما را نمی گشاید از قید مهربانی

وزن کدام بیت دو لختی است و ردیف آن یك پایه آوایی به شمار می رود؟-    

1( جز پیش ما مخوانید افسانه فنا را / هرکس نمی شناسد آواز آشنا را

2( نفس در طلب سوختی دل ندیدی / به لیلی چه دادی که محمل ندیدی

3( فشاند محمل نازت گل چه رنگ به صحرا / که گرد می کند آیینه فرنگ به صحرا

4( نفس به غیر تك و پوی باطلی که ندارد / دگر کجا بردم جز به منزلی که ندارد
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 قاعده قافیه کدام بیت، متفاوت است؟-    

1( ما هم از خلقیم جان داریم ما / دولت امشب میهمان داریم ما

2( موسی آمد در وغا با یك عصاش / زد بر آن فرعون بر شمشیرهاش

3( ور بگویی شکر این رستن بگوی / کز بت باطن همت برهاند اوی

4( او نپاید پیش هر نااوستا / همچو طاووسی به خانه روستا

 در کدام بیت ردیف وجود دارد؟-    

1( این سبزه که امروز تماشاگه ماست / تا سبزه خاك ما تماشاگه کیست

2( ساقی از آن شیشه منصور دم / در رگ و در ریشه من، صور دم

3( کاین سبزه که امروز تماشاگه توست / فردا همه از خاك تو برخواهد رست

4( به بزم اندرون آسمان سخاست / به رزم اندرون تیز چنگ اژدهاست

 قافیه کدام بیت نادرست است؟-    

1( نه از منت یاریست در جان و روان / بی منت آبی نمی گردد روان

2( چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر / همه روستایند و شیراز شهر

3( تو را کوه پیکر هیون می برد / پیاده چه دانی که خون می خورد

4( ساعتی با آن گروه مجتبی / چون مراقب گشتیم و از خود جدا

در مصراع نخست کدام بیت، همه اختیارات »آمدن فاعالتن به جای فعالتن، حذف همزه و ابدال« به کار رفته است؟ -    

1( خنك آن هوش که در گوش دلش / ز آسمان بانگ صال می آید

2( ور شد آلوده به اشکش می شوی / زان کز آن اشك دوا می آید

3( کاروان شکر از مصر رسید / شرفه گام و درآ می آید

4( گوش خود را ز جفا پاك کنید / زان که بانگی ز سما می آید

 کدام بیت »فاقد« اختیار شاعری است؟ -    

1( تو چرا صاف چو صحن فلکی / تو چرا چست چو قرص قمری

2( تا تن من گشت به پیرامنش / دیو نگشته است به پیرامنم

3( نه کفرم ماند در عشقت نه ایمان / که اینجا کفر و ایمان درنگنجد

4( تا خورد دلم شراب عشقت / سرگشتگی خمار دارد

 وزن بیت زیر کدام است؟-    

»نبودی آمده ای نیستی و می آیی / نه ماضی ای و نه مستقبلی است حال تو چیست«

2( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن    

4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 3( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن    
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 قاعده قافیه کدام بیت، متفاوت است؟-    

1( ما هم از خلقیم جان داریم ما / دولت امشب میهمان داریم ما

2( موسی آمد در وغا با یك عصاش / زد بر آن فرعون بر شمشیرهاش

3( ور بگویی شکر این رستن بگوی / کز بت باطن همت برهاند اوی

4( او نپاید پیش هر نااوستا / همچو طاووسی به خانه روستا

 در کدام بیت ردیف وجود دارد؟-    

1( این سبزه که امروز تماشاگه ماست / تا سبزه خاك ما تماشاگه کیست

2( ساقی از آن شیشه منصور دم / در رگ و در ریشه من، صور دم

3( کاین سبزه که امروز تماشاگه توست / فردا همه از خاك تو برخواهد رست

4( به بزم اندرون آسمان سخاست / به رزم اندرون تیز چنگ اژدهاست

 قافیه کدام بیت نادرست است؟-    

1( نه از منت یاریست در جان و روان / بی منت آبی نمی گردد روان

2( چه مصر و چه شام و چه بر و چه بحر / همه روستایند و شیراز شهر

3( تو را کوه پیکر هیون می برد / پیاده چه دانی که خون می خورد

4( ساعتی با آن گروه مجتبی / چون مراقب گشتیم و از خود جدا

در مصراع نخست کدام بیت، همه اختیارات »آمدن فاعالتن به جای فعالتن، حذف همزه و ابدال« به کار رفته است؟ -    

1( خنك آن هوش که در گوش دلش / ز آسمان بانگ صال می آید

2( ور شد آلوده به اشکش می شوی / زان کز آن اشك دوا می آید

3( کاروان شکر از مصر رسید / شرفه گام و درآ می آید

4( گوش خود را ز جفا پاك کنید / زان که بانگی ز سما می آید

 کدام بیت »فاقد« اختیار شاعری است؟ -    

1( تو چرا صاف چو صحن فلکی / تو چرا چست چو قرص قمری

2( تا تن من گشت به پیرامنش / دیو نگشته است به پیرامنم

3( نه کفرم ماند در عشقت نه ایمان / که اینجا کفر و ایمان درنگنجد

4( تا خورد دلم شراب عشقت / سرگشتگی خمار دارد

 وزن بیت زیر کدام است؟-    

»نبودی آمده ای نیستی و می آیی / نه ماضی ای و نه مستقبلی است حال تو چیست«

2( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن    

4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 3( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن    
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همه ابیات با بیت زیر هم وزن هستند؛ به جز:-    

»از هرچه می رود سخن دوست خوشتر است / پیغام آشنا نفس روح پرور است«

1( هنگام خشم غالب بر هر که جز خدای / در روز رزم سابق بر هر که جز ظفر

2( از پرتو رخ تو بدیدم دهان تو / ناچار ذره رو بنماید در آفتاب

3( دهر نه جای من است بگذرم از وی / مسکن زاغان نه آشیانه باز است

4( درمان دل وصال و جمال است و این دو چیز / دشوار می نماید و آسان نمی رسد

 وزن کدام بیت دارای هر دو نوع نظم هجایی )همسان و ناهمسان( است؟-    

1( افتاده بود دل به خم چین زلف او / شب بود و ره دراز همان جا بمانده بود

2( گر گوش هوش باشد، در پرده خموشی / صد داستان شکایت تقریر می توان کرد

3( با هر که خبر گفتم از اوصاف جمیلش / مشتاق چنان شد که چو من بی خبر افتاد

4( جفای دشمن و جور رقیب و طعنه خلق / خوش است بر دل اگر دوست را وفا باشد

 وزن کدام ابیات، دوری و مشابه است؟-    

الف( در اندیشه ببستم قلم وهم شکستم / که تو زیباتر از آنی که کنم وصف و بیانت

ب( نه توانگران ببخشند فقیر ناتوان را / نظری کن ای توانگر که به دیدنت فقیرم

ج( نه عدل بود نمودن خیال وصل و ربودن / چرا ز عاشق مسکین هم اولش ننهفتی

د( به خدا که پرده از روی چو آتشت برافکن / که به اتفاق بینی دل عالمی سپندت

4( الف، ج 3( ب، ج    2( الف، د    1( ب، د   

وزن مقابل کدام مصراع، درست است؟-    

1( سالمی چو بوی خوش آشنایی )فعولن فعولن فعولن فعل(

2( دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست )فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن(

3( دیر آمدی ای نگار سرمست )مستفعل فاعالت مفعولن(

4( به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(

 رکن آغازین کدام بیت، فاقد اختیار شاعری وزنی است؟-    

1( رو ترش کن که همه روترشانند این جا / کور شو تا نخوری از کف هر کور عصا

2( روی در خاك رفت و سر نه عجب / که رود هم در این هوس بر باد

3( خود از این سو که نه سویست و نه جا / قدم اندر قدم اندر قدم است

4( عّزت و حرمتم آن گه باشد / که کند عشق عزیزش خوارم
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در کدام بیت قافیه ی میانی وجود ندارد؟-    

1( ای می بترم از تو من باده ترم از تو/ پر جوش ترم از تو آهسته که سرمستم

2( ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم/ یک ساعتم بگنجان در سایه ی عنایت

3( سپرده بودم به تو دل ندانسته بودم/ که تو بی وفا در جفا تا کجایی

4( سعدی فغان از دست ما الیق نبود ای بی وفا/ طاقت نمی دارم جفا، کار از فغانم می رود

 در کدام ابیات به ترتیب اختیارات »آمدن فاعالتن به جای فعالتن – اختیار وزنی پایان مصراع – ابدال« وجود دارد؟ -    

الف( خود لطف ُبَود چندان ای جان که تو داری / دارند بتان لطف نه چندان که تو داری

ب( چه کنم چون ز گلستان امید / دیده ام را نصیب خار افتاد

ج( بسا طویله گوهر که چشم من بگسست / چو در طویله بدگوهران بپیوستی

4( الف – ج - ب 3( ج – الف - ب    2( ب – الف - ج    1( ب – ج - الف   

تقطیع هجایی )-- U – U - - U U - U - U - ( مربوط به کدام »مصراع« است؟-    

2( خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند 1( آمد خیاِل خوِش که من از گلشن یار آمدم  

4( می بینمت که عزم جفا می کنی مکن 3( گاه چو کشتی َبرَدم بر سر دریا به سفر  

 اّولین رکن کدام بیت، مشمول اختیار وزنی شده است؟-    

1( روضه پاك رضا دیدن اگر طغیان است / شاید ار بر ره طغیان شدنم نگذارند

2( چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند / عندلیبم به گلستان شدنم نگذارند

3( همه بر جاه همی ترسم و بر جان که مباد / جاه و جانی که تن آسان شدنم نگذارند

4( منم آن صبح نخستین که چو بگشایم لب / خوش فرو خندم و خندان شدنم نگذارند

هجای پایانی در کدام گزینه دچار اختیار شاعری نشده است؟-    

1( خانه دیو است دل های همه / کم پذیر از دیو مردم دمدمه

2( ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو / اگر طلوع کند طالعم همایون است

3( خوش می دمد نشان جالل و جمال یار / خوش می کند حکایت عّز و وقار دوست

4( بخِت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر / زآنکه زد بر دیده آب از روی رخشان شما

 در کدام گزینه اختیار وزنی قلب به کار رفته است؟-    

1( دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را / داد ز خویش چاشنی جان ستم چشیده را

2( غم به سراپرده شد آتش پرورده شد / گرفت در جان ما نوبت دیدار خاست

3( گر دل دهی ای پسر بدین پند / از پند پدر شوی برومند

4( آن جا که اوست کیست که پیغام من برد / یا عرضه دارد این سخنان مبّترم
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در کدام بیت قافیه ی میانی وجود ندارد؟-    

1( ای می بترم از تو من باده ترم از تو/ پر جوش ترم از تو آهسته که سرمستم

2( ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم/ یک ساعتم بگنجان در سایه ی عنایت

3( سپرده بودم به تو دل ندانسته بودم/ که تو بی وفا در جفا تا کجایی

4( سعدی فغان از دست ما الیق نبود ای بی وفا/ طاقت نمی دارم جفا، کار از فغانم می رود

 در کدام ابیات به ترتیب اختیارات »آمدن فاعالتن به جای فعالتن – اختیار وزنی پایان مصراع – ابدال« وجود دارد؟ -    

الف( خود لطف ُبَود چندان ای جان که تو داری / دارند بتان لطف نه چندان که تو داری

ب( چه کنم چون ز گلستان امید / دیده ام را نصیب خار افتاد

ج( بسا طویله گوهر که چشم من بگسست / چو در طویله بدگوهران بپیوستی

4( الف – ج - ب 3( ج – الف - ب    2( ب – الف - ج    1( ب – ج - الف   

تقطیع هجایی )-- U – U - - U U - U - U - ( مربوط به کدام »مصراع« است؟-    

2( خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند 1( آمد خیاِل خوِش که من از گلشن یار آمدم  

4( می بینمت که عزم جفا می کنی مکن 3( گاه چو کشتی َبرَدم بر سر دریا به سفر  

 اّولین رکن کدام بیت، مشمول اختیار وزنی شده است؟-    

1( روضه پاك رضا دیدن اگر طغیان است / شاید ار بر ره طغیان شدنم نگذارند

2( چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند / عندلیبم به گلستان شدنم نگذارند

3( همه بر جاه همی ترسم و بر جان که مباد / جاه و جانی که تن آسان شدنم نگذارند

4( منم آن صبح نخستین که چو بگشایم لب / خوش فرو خندم و خندان شدنم نگذارند

هجای پایانی در کدام گزینه دچار اختیار شاعری نشده است؟-    

1( خانه دیو است دل های همه / کم پذیر از دیو مردم دمدمه

2( ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو / اگر طلوع کند طالعم همایون است

3( خوش می دمد نشان جالل و جمال یار / خوش می کند حکایت عّز و وقار دوست

4( بخِت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر / زآنکه زد بر دیده آب از روی رخشان شما

 در کدام گزینه اختیار وزنی قلب به کار رفته است؟-    

1( دی بنواخت یار من بنده غم رسیده را / داد ز خویش چاشنی جان ستم چشیده را

2( غم به سراپرده شد آتش پرورده شد / گرفت در جان ما نوبت دیدار خاست

3( گر دل دهی ای پسر بدین پند / از پند پدر شوی برومند

4( آن جا که اوست کیست که پیغام من برد / یا عرضه دارد این سخنان مبّترم
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کدام بیت بر وزن »َرَجز مثّمن سالم« سروده شده است؟-    

1( چندان که گفتم غم با طبیبان/ درمان نکردند مسکین غریبان

2( در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن/ من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود

3( جهان فرتوت باز جوانی از سر گرفت/ به سر ز یاقوت سرخ، شقایق افسر گرفت

4( دایم گل این بستان شاداب نمی ماند/ دریاب ضعیفان را در وقت توانایی

 ضربی است و مناسب مضامین بزمی می باشد؟ -    
ً
کدام وزن عروضی، شاد و نسبتا

1( بوی تو ز دوست یادگارم/ چشم تو نظیر چشم یارم

2( تو را گر بر زبان گویم دالرام/ دهانم ُپر شکر گردد بدین نام

3( تا به تو اقرار خدایی دهند/ بر عدم خویش گوایی دهند

4( هر کسی نقش بند پرده ی توست/ همه هیچ اند، کرده کرده ی توست

 در بیت زیر همه ی اختیارات زبانی و وزنی به استثنای .............. به کار رفته است؟-    

عارفان را نبود قبله ی جان جز کویت« »عابدان روی سوی قبله ی اسالم کنند 

2( ابدال 1( قلب    

4( تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه و کوتاه به بلند 3( فاعالتن به جای فعالتن  

هجاهای کدام مصراع، با مصراع »بنشینم و صبر پیشه گیرم« مطابقت می کند؟-    

2( از کرده ی خویشتن پشیمانم 1( ای آنکه غمگنی و سزاواری  

4( هر که تامل نکند در جواب 3( هم قصه ی نانموده دانی  

اّولین رکن کدام بیت، مشموِل اختیاِر وزنی شده است؟ -    

1( روضه ی پاِک رضا دیدن اگر طغیان است/شاید ار بر رِه طغیان شدنم نگذارند

2( چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند/عندلیبم به گلستان شدنم نگذارند

3( همه بر جاه همی ترسم و بر جان که مباد/جاه و جانی که تن آسان شدنم نگذارند

4( منم آن صبح نخستین که چو بگشایم لب/خوش فرو خندم و خندان شدنم نگذارند

 در کدام بیت اختیار وزنی ابدال وجود دارد؟-    

 ( باده ی عشق ای غالم نیست حالل و حرام/پر کن و پیش آر جام بنگر نوبت کراست

 ( دل چو شد از عشق گرم رفت ز دل ترس و شرم/شد نفسش آتشین عشق یکی اژدهاست

 ( ساقی جان در قدح دوش اگر ُدرد ریخت/ُدردی ساقی ما جمله صفا در صفاست

 ( نوبت خانه گذشت نوبت بستان رسید/صبح سعادت دمید وقت وصال و لقاست
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وزن عروضی بیت: »گرفت ساقی گلرخ به کف چو الله پیاله / پیاله از رخ ساقی گرفت پرتو الله« کدام است؟ -    

1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

3( مفاعیلن فعالُت مفاعیُل َفعلن 

4( مفاعیلن فاعالتن مفاعلن فعالتن

ظ شود و این تغییر، جزو کدام اختیارات شاعری است؟-    
ّ

در کدام رکن مصراع دوم بیت زیر، باید مصّوت کوتاه، بلند تلف

ز دانش دل پیر برنا بود« »توانا بود هر که دانا بود  

4ـ سوم ـ وزنی 3( سوم ـ زبانی  2( دوم ـ زبانی  1( دوم ـ وزنی 

در کدام رکن بیت زیر اختیار وزنی ابدال به کار رفته است؟-    

نبود دندان ال، بل چراغ تابان بود« »مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود 

2( رکن اول مصراع اول 1( رکن دوم مصراع دوم  

4( رکن دوم مصراع اول 3( رکن آخر مصراع اول  

کدام -     در  هست«  بسیاری  تو  خیل  در  سوخته  من  چو  که  وزن مصراع اول بیت »نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس 
گزینه، درست نشان داده شده است؟

--/-U- U / - - U U / U - U U )1

-U U/ - - - U / - - - U / - - - U )2

-U U / U - U U / U - U U / U - U U  )3

-U U / - - U U / - - U U / - - U U )4

در این بیت کدام اختیار زبانی به کار رفته است؟-    

از هواداران آن زلف پریشانیم ما« »خرقه از ما می ستاند نافه ی مشکین نفس  

2( بلند شدن کسره ی اضافی 1( بلند شدن مصوت پایانی  

4( بلند شدن واو عطف 3( کوتاه شدن مصوت بلند  

بیت کدم گزینه، با بیت زیر هم وزن است؟-    

هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش« »داروی دل نمی کنم کان که مریض عشق شد 

1( ای صبر پای دار که پیمان شکست یار/کارم ز دست رفت و نیامد به دست یار

2( با هر که بنشینم دمی کز یاد او غافل شوم/چون صبح بی خورشیدم از دل برنمی آید نفس

3( سرو برفت و بوستان از نظرم به جملگی/می نرود صنوبری بیخ گرفته در دلم

4( روز بهار است خیز تا به تماشا رویم/تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار
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وزن عروضی بیت: »گرفت ساقی گلرخ به کف چو الله پیاله / پیاله از رخ ساقی گرفت پرتو الله« کدام است؟ -    

1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

3( مفاعیلن فعالُت مفاعیُل َفعلن 

4( مفاعیلن فاعالتن مفاعلن فعالتن

ظ شود و این تغییر، جزو کدام اختیارات شاعری است؟-    
ّ

در کدام رکن مصراع دوم بیت زیر، باید مصّوت کوتاه، بلند تلف

ز دانش دل پیر برنا بود« »توانا بود هر که دانا بود  

4ـ سوم ـ وزنی 3( سوم ـ زبانی  2( دوم ـ زبانی  1( دوم ـ وزنی 

در کدام رکن بیت زیر اختیار وزنی ابدال به کار رفته است؟-    

نبود دندان ال، بل چراغ تابان بود« »مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود 

2( رکن اول مصراع اول 1( رکن دوم مصراع دوم  

4( رکن دوم مصراع اول 3( رکن آخر مصراع اول  

کدام -     در  هست«  بسیاری  تو  خیل  در  سوخته  من  چو  که  وزن مصراع اول بیت »نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس 
گزینه، درست نشان داده شده است؟

--/-U- U / - - U U / U - U U )1

-U U/ - - - U / - - - U / - - - U )2

-U U / U - U U / U - U U / U - U U  )3

-U U / - - U U / - - U U / - - U U )4

در این بیت کدام اختیار زبانی به کار رفته است؟-    

از هواداران آن زلف پریشانیم ما« »خرقه از ما می ستاند نافه ی مشکین نفس  

2( بلند شدن کسره ی اضافی 1( بلند شدن مصوت پایانی  

4( بلند شدن واو عطف 3( کوتاه شدن مصوت بلند  

بیت کدم گزینه، با بیت زیر هم وزن است؟-    

هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش« »داروی دل نمی کنم کان که مریض عشق شد 

1( ای صبر پای دار که پیمان شکست یار/کارم ز دست رفت و نیامد به دست یار

2( با هر که بنشینم دمی کز یاد او غافل شوم/چون صبح بی خورشیدم از دل برنمی آید نفس

3( سرو برفت و بوستان از نظرم به جملگی/می نرود صنوبری بیخ گرفته در دلم

4( روز بهار است خیز تا به تماشا رویم/تکیه بر ایام نیست تا دگر آید بهار
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 تقطیع هجایی و تقطیع ارکان یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟-    

چون شبنم اوفتاده بدم پیِش آفتاب/ مهرم به جان رسید و به عّیوق بر شدم

- - U - / U - - / - - U - / U - - )2   - U -/ - - - U/ - - U -/ U -- )1

  - U - / U - - U / U - U - / U -- )4  -  U - / U - - / U - U - /U -- )3

 در کدام بت، اختیارات شاعری بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند و به کار رفته است؟-    

1( به امیدی که سحر بر رخت افتد نظرم/نظری شب همه شب بر مه و پروین دارم

2( تو پری چهره عجب زلف پریشی داری/ مِن آشفته عجب شیفته حالی دارم

3( من و از بندگی خواجه گذشتن، حاشا/ که ز فرمانبریش بر همه فرمان دارم

4( من و با خاطر مجموع نشستن، هیهات/ که سر و کار بدان زلف پریشان دارم

 وزن مذکور در مقابل کدام مصراع، درست است؟-    

1( به سودایت که این افسر، مرا در سر نمی گنجد: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن

2( چه روی است آن که در اوصاف حسنش: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی

3( با دالرامی مرا خاطر خوش است: فاعالتن فاعالتن فاعالتن

4( باز تابی در ده آن زلفین عالم سوز را: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

 وزن کدام بیت »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« نیست؟-    

1( بار بی اندازه دارم بر دل از سودای جانان / آخر ای بی رحم باری از دلی برگیر باری

2( جان به جانان می فرستادم دلم می رفت و می گفت / مفلسی نزلی به خلوتگاه سلطان می فرستد

3( عمر گویندم که ضایع می کنی با خوبرویان / وان که منظوری ندارد عمر ضایع می گذارد

4( دست بیماران گرفتن بر طبیبان واجب است / من ز پا افتاده ام، دستم نمی گیرد طبیب

 هجاهای کدام گزینه، یکی از ارکان عروضی بیت زیر است؟-    

»به دنبال محمل چنان زار گریم / که از گریه ام ناقه در گل نشیند«

4( ناقه در گل 3( ُچنان زار    2( نشیند    1( به دنبال   

 نشانه های هجایی واژه های کدام گزینه صحیح نیستند؟-    

)-U - -( نیلوفری / )- -U( نبودن / )-U- U( نرفته ای / )- -U -( بامدادی )1

)-U U -( یازدهم / )- - -U( مپندارم / )- -U -( بی وفایی / )-U- U( گره گشا )2

)- - -U( هم آوایی / )-U- U( زمّردی / )-U - -( دلبستگی / )-U - -( معروف تر )3

)- - -U( نخواستی / )- -U -( پیچیدگی / )- - -( خوراکی / )-U - -( چهارسو )4
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کدام بیت در وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« سروده شده است؟-    

1( ساقی فّرخ رخ من جام چو گلنار بده / بهر من ار می ندهی بهر دل یار بده

2( صبح است و صبوح است بر این بام برآییم / از ثور گریزیم و به برج قمر آییم

3( تا نوبهار رحمتت در تافت اندر باغ جان / یا خار در گل یاوه شد یا جمله گل شد خار من

4( سیر نگشت جان من بس مکن و مگو که بس / گرچه ملول گشته ای کم نزنی ز هیچ کس

 وزن مقابل کدام بیت صحیح است؟-    

1( باقی آن گاهی شوم کز خویشتن یابم فنا / مرده اکنونم که نقش زندگی دارم کفن )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

2( از همه عالم شده ام بر کران / بسته به سودای تو جان برمیان )مفتعلن مفتعلن فاعلن(

3( مرا جان درافکند در جام عشقت / گمان برد کاین عشق کاری است بازی )فعولن فعولن فعولن فعل(

4( تو چه سرکشی که خاکم ز جفا به باد دادی / تو چه آتشی که آبم ز جگر دریغ داری )فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن(

 کدام بیت در وزن دوری سروده نشده است؟-    

1( تو بمال گوش بربط که عظیم کاهل است او / بشکن خمار را سر که سر همه شکست او

2( ای سر مستان ای شه مقبل / مکرم و مشفق پر دل و بی دل

3( همه جمال تو بینم چو چشم باز کنم / همه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم

4( صبحدمی همچو صبح پرده ی ظلمت درید / نیم شبی ناگهان صبح قیامت دمید

 وزن واژه ی بیت زیر با کدام گزینه یکسان است؟-    

»بحمدالله که خلقان جمله خفتند / و من بر خالقم بر کار امشب«

1( بنگر آخر که بی قرار شدست / چشم در چشم خانه چون سیماب

2( گل خندان که نخندد چه کند / علم از مشك نبندد چه کند

3( لطیفان خوش چشم هستند لیك / به چشمت نیایند زیرا خسی

4( به عاشق ده تو هر جا شمع مرده ست / که او را صد هزار انوار باشد

 ارکان عروضی بیت زیر، پس از تقطیع کدام است؟-    

حیف خوَرد بر نصیب رحمت فردا« »هرکه نداند سپاس نعمت امروز 

2( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع 1( مفتعُل فاعالُت مفتعُل فع  

4( مفتعلن مفتعلن ممفتعلن فع 3( مفتعلن فاعلن مفتعلن فع  

 کدام بیت دارای وزِن دوری است?-    

1( سپردم به تو دل ندانسته بودم/ که تو بی وفا در جفا تا کجایی

2( شعر من زان سوزناک آمد که غم/ خاطر گوهرفشانم سوخته است

3( روی تو چون نوبهار جلوه گری می کند/ زلف تو چون روزگار پرده دری می کند

4( روزگار است این که گه عّزت دهد گه خواردارد/ چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد
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 پایه های آوایی کدام بیت متفاوت است؟-    

1( کار جهان هرچه شود کار تو کو بار تو کو / گر دو جهان بتکده شد آن بت عیار تو کو

2( ای چشم جان را توتیا آخر کجا رفتی بیا / تا آب رحمت بر زند از صحن آتشدان ما

3( چه کند چرخ فلك را چه کند عالم شك را / چو بر آن چرخ معانی مهش انوار تو دارد

4( چون نداری تاب دانش چشم بگشا در صفات / چون نبینی بی جهت را نور او بین در جهات

در کدام بیت، وزن و آهنگ با محتوا سازگار است؟-    

1( تن از خوردن غم گدازش گرفت / چنین لقمه ای قوت جان را بود

2( ناله زیر و زار من زارتر است هر زمان / بس که به هجر می دهد عشق تو گوشمال من

3( از آن پس که بسیار بردیم رنج / به رنج اندرون گرد کردیم گنج

4( ای سینه که دردمندی از غم / هم زانوی غم دوات جویم

قاعده قافیه در قافیه درونی کدام بیت متفاوت است؟-    

1( این خواجه را چاره مجو بندش منه پندش مگو / کان جا که افتاده است او نی مفسقه نی معبده است

2( از آب و خطاب تو تن گشت خراب تو / آراسته دار ای جان زین گنج خرابی را

3( آن باده به جز یك دم دل را نکند بی غم / هرگز نکشد غم را هرگز نکند کین را

4( امشب ز خود افزونیم در عشق دگرگونیم / این بار ببین چونیم این بار مخسب امشب

 کدام بیت »ذوقافیتین« است؟-    

1( خردمند مردی در اقصای شام / گرفت از جهان کنج غاری مقام

2( از بهر خدا بنگر در روی چو زر جانا / هرجا که روی ما را با خویش ببر جانا

3( گر بود نیکو ابد یارت شود / ور بود بد در لحد مارت شود

4( به جز از سایه سروش، مبادم هیچ سرسبزی / به جز بر خاتم لعلش، مبادم هیچ فیروزی

قافیه ی کدام سروده مطابق قاعده ی ) ( است؟-    

1( کآمد طفلی زبون به دنیا/  بیهوده بپرورید مادر/  عشق آمد و در وی آشیان ساخت/  بیچاره شد او ز پای تا سر 

2( موج می کوبد به روی ساحل خاموش/  پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش/  می رود نعره زنان

3( دست بردار از این در وطن خویش غریب/  قاصد تجربه های همه تلخ/  با دلم می گوید/  که دروغی تو، دروغ/  که فریبی تو، فریب

4( سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را/  چو از این کویر وحشت/  به سالمتی گذشتی/  به شکوفه ها به باران/  برسان سالم ما را

ارکان معادل هجاهای یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه درست است؟-    

با همه آمیخت دل، گرچه جدا می رود« »فتنه برانگیخت دل، خون شهان ریخت دل 

2( مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن 1( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  

4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 3( فاعالتن مفاعلن فاعالتن فعلن  

سواالت عروض و قافیه

169

 وزن همه ابیات به جز بیت … در کمانك مقابل آن نادرست آمده است.-    

1( صفای گلشن دل ها به ابر و باران نیست / که این وظیفه محول به اشك و آه من است )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

2( متفق می شوم که دل ندهم / معتقد می شوم دگر بارت )فاعالتن مفاعلن فعلن(

3( در بزم دور یك دو قدح برکش و برو / یعنی طمع مدار وصال مدام را )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

4( حدیث حسن تو هرجا که در میان آمد / ز ذوق هرکه دلی داشت، در میان انداخت )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

وزن انتخاب شده در کدام بیت با محتوای آن هماهنگی ندارد؟-    

1( صبرم ز روی دوست میسر نمی شود / دانی طریق چیست تحمل ز خوی دوست

2( آه که جست آتشی خانه دل درگرفت / دود گرفت آسمان آتش من یافت باد

3( سرو درآید ز پای گر تو بجنبی ز جای / ماه بیفتد به زیر گر تو برآیی به بام

4( به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هر دم / که دو چشم از پیالش خوش و پر خمار بادا

خوشه های هجایی کلمات کدام گزینه با کلمات زیر برابر است؟-    

»زهرآلود، دردناك، خوانسار، فراوانی«

2( استقبال – سردسیر – سرباز – غلط بینی 1( تلخ کامی – پرورش – آشفته - مسلمانان   

4( خون آشام – تماشا – روزگار - تماشاگاه 3( یادگار – خوبرو – افسوس – سبك سری   

 حروف قافیه در کدام گزینه )مصوت + صامت( نیست؟-    

1( اگر مرگ دادست بیداد چیست / ز داد این همه بانگ و فریاد چیست

2( هنوز از دهان بوی شیر آیدش / همی رای شمشیر و تیر آیدش

3( یکی نامه با البه و دل پسند / نبشته به نزدیك آن ارجمند

4( چنین نامه و خلعت شهریار / ببردند با ساز چندین سوار

قافیه کدام بیت نادرست است؟-    

1( جهان دیدگان را همه گرد کن / زبان تیز گردان به شیرین سخن

2( جانا بیار باده و بختم بلند کن / زان حلقه های زلف دلم را کمند کن

3( برو یاد هنگامه مرگ کن / شدی پیر دیگر گنه ترك کن

4( جانا بیار باده و بختم تمام کن / عیش مرا خجسته چو دارالسالم کن

ارکان معادل هجاهای یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه درست است؟-    

با همه آمیخت دل، گرچه جدا می رود« »فتنه برانگیخت دل، خون شهان ریخت دل 

2( مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن 1( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن   

4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 3( فاعالتن مفاعلن فاعالتن فعلن   



سواالت عروض و قافیه

169

 وزن همه ابیات به جز بیت … در کمانك مقابل آن نادرست آمده است.-    

1( صفای گلشن دل ها به ابر و باران نیست / که این وظیفه محول به اشك و آه من است )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

2( متفق می شوم که دل ندهم / معتقد می شوم دگر بارت )فاعالتن مفاعلن فعلن(

3( در بزم دور یك دو قدح برکش و برو / یعنی طمع مدار وصال مدام را )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

4( حدیث حسن تو هرجا که در میان آمد / ز ذوق هرکه دلی داشت، در میان انداخت )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

وزن انتخاب شده در کدام بیت با محتوای آن هماهنگی ندارد؟-    

1( صبرم ز روی دوست میسر نمی شود / دانی طریق چیست تحمل ز خوی دوست

2( آه که جست آتشی خانه دل درگرفت / دود گرفت آسمان آتش من یافت باد

3( سرو درآید ز پای گر تو بجنبی ز جای / ماه بیفتد به زیر گر تو برآیی به بام

4( به دو چشم من ز چشمش چه پیام هاست هر دم / که دو چشم از پیالش خوش و پر خمار بادا

خوشه های هجایی کلمات کدام گزینه با کلمات زیر برابر است؟-    

»زهرآلود، دردناك، خوانسار، فراوانی«

2( استقبال – سردسیر – سرباز – غلط بینی 1( تلخ کامی – پرورش – آشفته - مسلمانان   

4( خون آشام – تماشا – روزگار - تماشاگاه 3( یادگار – خوبرو – افسوس – سبك سری   

 حروف قافیه در کدام گزینه )مصوت + صامت( نیست؟-    

1( اگر مرگ دادست بیداد چیست / ز داد این همه بانگ و فریاد چیست

2( هنوز از دهان بوی شیر آیدش / همی رای شمشیر و تیر آیدش

3( یکی نامه با البه و دل پسند / نبشته به نزدیك آن ارجمند

4( چنین نامه و خلعت شهریار / ببردند با ساز چندین سوار

قافیه کدام بیت نادرست است؟-    

1( جهان دیدگان را همه گرد کن / زبان تیز گردان به شیرین سخن

2( جانا بیار باده و بختم بلند کن / زان حلقه های زلف دلم را کمند کن

3( برو یاد هنگامه مرگ کن / شدی پیر دیگر گنه ترك کن

4( جانا بیار باده و بختم تمام کن / عیش مرا خجسته چو دارالسالم کن

ارکان معادل هجاهای یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه درست است؟-    

با همه آمیخت دل، گرچه جدا می رود« »فتنه برانگیخت دل، خون شهان ریخت دل 

2( مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن 1( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن   

4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 3( فاعالتن مفاعلن فاعالتن فعلن   



علوم و فنون ادبی

170

 در کدام بیت حذف و عدم حذف همزه در وزن شعر تأثیری ندارد؟-    

1( آینه ات دانی چرا غّماز نیست؟ / زان که زنگار از ُرخش ممتاز نیست

2( هر نسیمی که به من بوی خراسان آرد / چون دم عیسی در کالبدم جان آرد

3( هزار نقش برآرد زمانه و نبود / یکی چنان که در آیینه تصّور ماست

4( دگرباره خیاط باد صبا / بر اندام گل دوخت رنگین قبا

 هجاهای مصراع زیر در کدام گزینه درست است؟-    

»از هزاران دل یکی را باشد استعداد عشق« 

 - U - U - - - U - - - U - - - U )1

- U - U - - - - U - - - U -  )2

 - U - U - - - - U - U - - U - )3

- U - - - U - - - U - - - U - )4

در چند بیت از ابیات زیر »تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه« دیده می شود؟ -    

الف( خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست / گشاد کار من اندر کرشمه های تو بست

ب( غافل ز شکست دل عاشق نتوان بود / معموری امکان به همین خانه خراب است

پ( گر چنین و گر چنان چون طالب است / جذب حق او را سوی حق جاذب است

ت( فغانی و خروشی در جهان بست / دو گیسو را بریده بر میان بست

ث( به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش / که هرچه ساقی ما کرد عین الطاف است

4( پنج 3(  سه     2( چهار    1( دو    

در کدام بیت هر دو اختیار زبانی »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« و »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« دیده می شود؟ -    

1( دگر مگوی که من ترك عشق خواهم گفت / که قاضی از پس اقرار نشنود انکار

2( قاضی شهر عاشقان باید / که به یك شاهد اختصار کند

3( قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را / محتسب گر می خورد معذور دارد مست را

4( وکیل قاضی ام اندر گذر کمین کرده است / به کف قباله دعوی چو مار شیدایی

 در کدام بیت دو نوع اختیار شاعری زبانی به کار نرفته است؟-    

1( موج از این بار چنان کشتی طاقت بشکست / که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود

2( دلی از سنگ بباید به سر راه وداع / تا تحّمل کند آن روز که محمل برود

3( چشم حسرت به سر اشك فرو می گیرم / که اگر راه دهم قافله بر گل برود

4( سعدی ار عشق نبازد چه کند ملك وجود؟ / حیف باشد که همه عمر به باطل برود

سواالت عروض و قافیه

171

کدام بیت در بحر رمل مثمن سالم سروده نشده است؟-    

1( تا جوان بودم ز هستی غیر ناکامی ندیدم/ روز پیری ای عجب جز بی سرانجامی ندیدم

2( در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست/ خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

3( روزگار و هرچه در وی هست بس ناپایدار است/ ای شب هجران تو پندارم برون از روزگاری

4( هرکه چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد/ هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد

 وزن بیت زیر چیست و کدام اختیار شاعری زبانی در بیت به کار رفته است؟-    

»بر روی خاك تکیه گه دردمند عشق / از خوابگاه اطلس گلریز خوشتر است«

1( مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل - بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

2( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن - کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

3( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن - کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

4( مستفعل مستفعل مستفعل مستف - حذف همزه

 وزن بیت کدام گزینه با وزن بیت »از غیب رو نمود صالیی زد و برفت / کاین راه کوته است گرت نیست ناروا« برابر است؟-    

1( دلداده را مالمت گفتن چه سود دارد / می باید این نصیحت کردن به دلستانان

2( باز آمد آن مهی که ندیدش فلك به خواب / آورد آتشی که نمیرد به هیچ خواب

3( گر خود همه بیداد کند هیچ مگویید / تعذیب دالرام به از ذّل شفاعت

4( روزی به زنخدانت گفتم به سیمینی / گفت ار نظری داری ما را به از این بینی

 در کدام بیت تغییر کمیت مصّوت بلند به کوتاه روی داده است؟-    

2( سودای لب شکردهانان / بس توبه ی صالحان که بشکست 1( از روی تو سر نمی توان تافت / وز روی تو در نمی توان بست    

4( دیر آمدی ای نگار سرمست / زودت ندهیم دامن از دست 3( ور سر ننهی در آستانش / دیگر چه کنی دری دگر هست؟    

 کدام گزینه فاقد اختیار زبانی است؟-    

1( در آن حال پیش آمدم دوستی / کزو مانده بر استخوان پوستی

2( چو تو خود کنی اختر خویش را بد / مدار از فلك چشم نی کاختری را

3( در چنان روز مرا آرزویی خواهد بود / آرزویی که همی داردم اکنون پژمان

4( می کوش به هر ورق که خوانی / کان دانش را تمام دانی

 وزن و نام بحر بیت زیر، چیست؟-    

»هر آن کس که دردی در آتش نبود / دمی خوش نمی آمدش همچو عود«

1( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن = هزج مثمن محذوف 

2( فعولن فعولن فعولن فعل = متقارب مثمن محذوف

3( فعولن فعولن فعولن فعل = هزج مثمن محذوف 

4( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن = متقارب مثمن محذوف



سواالت عروض و قافیه

171

کدام بیت در بحر رمل مثمن سالم سروده نشده است؟-    

1( تا جوان بودم ز هستی غیر ناکامی ندیدم/ روز پیری ای عجب جز بی سرانجامی ندیدم

2( در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست/ خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

3( روزگار و هرچه در وی هست بس ناپایدار است/ ای شب هجران تو پندارم برون از روزگاری

4( هرکه چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد/ هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد

 وزن بیت زیر چیست و کدام اختیار شاعری زبانی در بیت به کار رفته است؟-    

»بر روی خاك تکیه گه دردمند عشق / از خوابگاه اطلس گلریز خوشتر است«

1( مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل - بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

2( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن - کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

3( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن - کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

4( مستفعل مستفعل مستفعل مستف - حذف همزه

 وزن بیت کدام گزینه با وزن بیت »از غیب رو نمود صالیی زد و برفت / کاین راه کوته است گرت نیست ناروا« برابر است؟-    

1( دلداده را مالمت گفتن چه سود دارد / می باید این نصیحت کردن به دلستانان

2( باز آمد آن مهی که ندیدش فلك به خواب / آورد آتشی که نمیرد به هیچ خواب

3( گر خود همه بیداد کند هیچ مگویید / تعذیب دالرام به از ذّل شفاعت

4( روزی به زنخدانت گفتم به سیمینی / گفت ار نظری داری ما را به از این بینی

 در کدام بیت تغییر کمیت مصّوت بلند به کوتاه روی داده است؟-    

2( سودای لب شکردهانان / بس توبه ی صالحان که بشکست 1( از روی تو سر نمی توان تافت / وز روی تو در نمی توان بست    

4( دیر آمدی ای نگار سرمست / زودت ندهیم دامن از دست 3( ور سر ننهی در آستانش / دیگر چه کنی دری دگر هست؟    

 کدام گزینه فاقد اختیار زبانی است؟-    

1( در آن حال پیش آمدم دوستی / کزو مانده بر استخوان پوستی

2( چو تو خود کنی اختر خویش را بد / مدار از فلك چشم نی کاختری را

3( در چنان روز مرا آرزویی خواهد بود / آرزویی که همی داردم اکنون پژمان

4( می کوش به هر ورق که خوانی / کان دانش را تمام دانی

 وزن و نام بحر بیت زیر، چیست؟-    

»هر آن کس که دردی در آتش نبود / دمی خوش نمی آمدش همچو عود«

1( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن = هزج مثمن محذوف 

2( فعولن فعولن فعولن فعل = متقارب مثمن محذوف

3( فعولن فعولن فعولن فعل = هزج مثمن محذوف 

4( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن = متقارب مثمن محذوف
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 کدام بیت در بحر »رمل مثمن محذوف« سروده شده است؟-    

1( خسروان قبله ی حاجات جهان اند ولی / سببش بندگی حضرت درویشان است

2( گرم باز آمدی محبوب سیم اندام سنگین دل / ُگل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از ِگل

3( مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق / دوست را با ناله ی شب های بیداران خوش است

4( بر خرمِن صد زاهد عاقل زند آتش / این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

نمودار وزِن بیت »بیاموزمت کیمیای سعادت / ز هم صحبت بد جدایی جدایی« در کدام گزینه، آمده است؟-    

- U - / - - U - / - - U - )2    U / - - - U / - - - U - - - )1

- U - / - U - / - U - / - U - )4   --UU /  - U / - - U / - - U  )3

وزن شعر زیر در کدام گزینه درست آمده است؟-    

»شعریست در دلم / شعری که لفظ نیست، هوس نیست، ناله نیست / شعری که آتش است«

1( مستفعلن مفاعل / مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل / مستفعلن فعل

2( مفعول فاعلن / مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن / مفعول فاعالتن

3( مفعول فاعلن / مفعول فاعالتن مفاعیل فاعلن / مفعول فاعلن

4( مستفعلن فعل / مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل / مستفعلن فعل

وزن کدام گزینه از ریشه بحر رمل نیست؟-    

1( نگران با من استاده سحر / صبح می خواهد از من / کز مبارك دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر / در جگر خاری لیکن / از ره این سفرم می شکند

2( دست ها می سایم / تا دری بگشایم / به عبث می پایم / که به در کس آید

3( گرم یادآوری یا نه / من از یادت نمی کاهم / تو را من چشم در راهم

4( نازك آرای تن ساق گلی / که به جانش کشتم / و به جان دادمش آب / ای دریغا به برم می شکند

 بیت کدام گزینه تعداد حذف همزه بیشتری دارد؟-    

1( نخست از عشق او زادم به آخر دل بدو دادم / چو میوه زاید از شاخی از آن شاخ اندر آویزد

2( هفت اختر بی آب را کاین خاکیان را می خورند / هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم

3( از آن سوی پرده چه شهری شگرفست / که عالم از آن جاست یك ارمغانی

4( صال یا ایها العشاق کان مه رو نگار آمد / میان بندید عشرت را که یار اندر کنار آمد

 هجاهای مصراع اول بیت زیر کدام است؟-    

بر او نمرده به فتوای من قیام کنید« »هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق 

-U U - U - U - - U U - U - U  )1

- - U - - U - U - U - - - U - U - )2

 U - - U - U - - U U - U – U - )3

- - U - U U - U -U - - - U - U )4
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در کدام بیت همه اختیارات شاعری »حذف همزه، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه و کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« به کار رفته -    
است؟ 

1( ز آرزوی کمرت کوه گرفتم هیهات / کوه را گرچه ز هر سوی ببینی کمر است

2( همه سرمستیش از شور شکرخنده توست / شور طوطی چه عجب گر ز برای شکر است

3( قصه آتش دل چون به زبان آرم از آنك / شمع اگر فاش شود سّر دلش بیم سر است

4( نسبت روی تو با ماه فلك می کردم / چو بدیدم رخ زیبای تو چیز دگر است

 یکی از پایه های آوایی کدام بیت در برابر آن نادرست مشخص شده است؟-    

1( ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هرکس / یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد = بیاراید

2( یك سر مو از غم تو نیست که اندر تن من / آب حیاتی ندهد یا گهری می نشود = می نشود

3( هرگز گران جانان بود چون درد در پایان بود / آن گه رود باالی خم کان درد او یابد صفا = هرگز گران

4( روزی ست اندر شب نهان ترکی میان هندوان / شب ترکتازی ها بکن کان ترك در خرگاه شد = روزی ست

تعداد پایه های آوایی کدام بیت با بیت زیر برابر نیست؟-    

»مرا با نگارم سخن باشد / نهانی سخن های چون شّکر«

1( تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من / تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا

2( رخ نمودن را نشانی نیست پیدا / نقد می بینم که رنجی می نمایی

3( سعدی چو جورش می بری نزدیك او دیگر مرو / ای بی بصر! من می روم؟ او می کشد قالب را

4( کسی کو به هر جای خوش نیست با تو / مبادا برو هیچ جا در جهان خوش

 تعداد پایه های آوایی بیت کدام گزینه از ابیات سایر گزینه ها بیش تر است؟-    

1( ای که دستت می رسد کاری بکن / پیش از آ ن کز تو نیاید هیچ کار

2( الهی سینه ای ده آتش افروز / در آن سینه دلی وان دل همه سوز

3( میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است

4( روی مپوشان که بهشتی بود / هرکه ببیند چو تو حور ای صنم

 تعداد هجاهای پایه های آوایی ابیات همه گزینه ها با هم برابر است، به جز گزینه…-    

1( دلم جز مهر مه رویان طریقی برنمی گیرد / ز هر در می دهم پندش ولیکن درنمی گیرد

2( دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را / این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم

3( به دریایی درافتادم که پایانش نم یبینم / به دردی مبتال گشتم که درمانش نمی بینم

4( اول چنین نبودی باری حقیقتی شد / دی حّظ نفس بودی امروز قوت جانی



سواالت عروض و قافیه

173

در کدام بیت همه اختیارات شاعری »حذف همزه، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه و کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« به کار رفته -    
است؟ 

1( ز آرزوی کمرت کوه گرفتم هیهات / کوه را گرچه ز هر سوی ببینی کمر است

2( همه سرمستیش از شور شکرخنده توست / شور طوطی چه عجب گر ز برای شکر است

3( قصه آتش دل چون به زبان آرم از آنك / شمع اگر فاش شود سّر دلش بیم سر است

4( نسبت روی تو با ماه فلك می کردم / چو بدیدم رخ زیبای تو چیز دگر است

 یکی از پایه های آوایی کدام بیت در برابر آن نادرست مشخص شده است؟-    

1( ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هرکس / یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد = بیاراید

2( یك سر مو از غم تو نیست که اندر تن من / آب حیاتی ندهد یا گهری می نشود = می نشود

3( هرگز گران جانان بود چون درد در پایان بود / آن گه رود باالی خم کان درد او یابد صفا = هرگز گران

4( روزی ست اندر شب نهان ترکی میان هندوان / شب ترکتازی ها بکن کان ترك در خرگاه شد = روزی ست

تعداد پایه های آوایی کدام بیت با بیت زیر برابر نیست؟-    

»مرا با نگارم سخن باشد / نهانی سخن های چون شّکر«

1( تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من / تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا

2( رخ نمودن را نشانی نیست پیدا / نقد می بینم که رنجی می نمایی

3( سعدی چو جورش می بری نزدیك او دیگر مرو / ای بی بصر! من می روم؟ او می کشد قالب را

4( کسی کو به هر جای خوش نیست با تو / مبادا برو هیچ جا در جهان خوش

 تعداد پایه های آوایی بیت کدام گزینه از ابیات سایر گزینه ها بیش تر است؟-    

1( ای که دستت می رسد کاری بکن / پیش از آ ن کز تو نیاید هیچ کار

2( الهی سینه ای ده آتش افروز / در آن سینه دلی وان دل همه سوز

3( میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است

4( روی مپوشان که بهشتی بود / هرکه ببیند چو تو حور ای صنم

 تعداد هجاهای پایه های آوایی ابیات همه گزینه ها با هم برابر است، به جز گزینه…-    

1( دلم جز مهر مه رویان طریقی برنمی گیرد / ز هر در می دهم پندش ولیکن درنمی گیرد

2( دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را / این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می زنم

3( به دریایی درافتادم که پایانش نم یبینم / به دردی مبتال گشتم که درمانش نمی بینم

4( اول چنین نبودی باری حقیقتی شد / دی حّظ نفس بودی امروز قوت جانی
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 ارکان عروضی همه ی ابیات به جز بیت … در کمانك مقابل آن درست آمده است.-    

1( آفتاب دیدگانم سرد می شد / آسمان سینه ام پر درد می شد )فاعالتن - فاعالتن – فاعالتن(

2( جهانا عهد با من گر چنین بستی / نیاری یاد از آن پیمان که کردستی )مفاعیلن - مفاعیلن – مفاعیلن(

3( نکوهش مکن چرخ نیلوفری را / برون کن ز سر باد خیره سری را )فعولن - فعولن - فعولن – فعولن(

4( شمع پیشت روشنایی نزد آتش می نماید / گل به دستت خوبرویی پیش یوسف می فروشد )مستفعلن - مستفعلن - مستفعلن – مستفعلن(

پایه های آوایی کدام مصراع نادرست است؟-    

1( سرمایه در اندیشه اسباب تلف شد: َسر ما ِی َدر / ان دی ش ی / اس با ب َت / َلف شد

2( عالم بیچارگی ست پیش که نالیم: عا َل ِم بی / چا ِر گی ست / پی ِش ِك نا / لیم

3( بر آن سرم که ز دامن برو نکشم پا را: ب ران َس  َرم / ِك ِز دا َمن / ُب رون ِك َشم / پا را

4( هر سو نظر افکنی اسیریم: هر سو ن / َظ َرف َك نی / ا سی ریم

 پایه های آوایی همه ابیات به جز بیت گزینه … دولختی ناهمسان است.-    

1( بر کس نمی کنی نظر ای ترک شوخ چشم/ کاو را هالک خنجر مژگان نمی کنی

2( دست از دامنت ای ترک نخواهم برداشت/ تا به خونریزی من دست به خنجر نکنی

3( دیدار می نمایی و پرهیز می کنی / بازار خویش و آتش ما تیز می کنی

4( کاش آن قدر به خواب رود چشم روزگار/ تا یک نظر به مردم صاحب نظر کنی

 چند بیت از ابیات زیر بر وزن »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است؟ -    

الف( دامن بی حاصلی غبار ندارد / رنگ حنا تهمتی ست بر کف افسوس

ب( در تپش آباد دل قطع نفس می کنیم / نیست ز منزل برون جاده و فرسنگ ما

پ( من نپسندم تو را به پود کنون / چون نپسندی همی تو تار مرا

ت( کیست برون تازد از غبار توّهم / عرصه شطرنج ما سوار ندارد

4( چهار 3( سه     2( یك     1( دو    

 ابیات کدام گزینه در وزن ناهمسان سروده شده اند؟-    

الف( به دردش گر دلم زین پیش می مرد / پس از درمان او هرگز نمیرد

ب( بشنو از آیت قرآن مجید / گر تو باور نکنی قول مرا

ج( شب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما / ناچار گفتنی است تمامی ماجرا

د( گوش من منتظر پیام تو را / جان به جان جسته یك سالم تو را

هـ( احتراز از عشق می کردم ولی بی حاصل است / هرکه از اول تصور می کند فرجام را

4( ج، الف 3( ب، د    2( ج، د    1( الف، هـ  
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وزن بیت کدام گزینه قابلیت دوگونه تقسیم بندی هجایی ندارد؟-    

1( با قامت او هرکه نشاند پس از این سرو / بسیار کند سرزنش آن سرو که کشته است

2( بر یك دل مستمند سرگردان / صد درد و بال گماشتن تا کی؟

3( ما را دلی است گمشده در چین زلف تو / اکنون که حال با تو بگفتیم بازیاب

4( رنج که بردیم باد برد و تلف گشت / سعی که کردیم هرزه بود و هبا شد )تلف شد(

 وزن مصراع »ای مرد سالمت چه شناسد روش دهر« با کدام بیت یکسان است؟-    

1( شب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما / ناچار گفتنی است تمامی ماجرا

2( دیوار و در خانه شوریده و دیوانه / من بر سر دیوارم از بهر عالمت را

3( امید وفا دارم و هیهات که امروز / در گوهر آدم بود این گوهر نایاب

4( نقشش ز زعفران است وین سطر سّر جان است / هر حرف آتشی نو در دل همی نشاند

 مفاعلن مفاعیلن« است؟-    
ٌ

وزن کدام بیت »مفعول

1( شاهی که به روز رزم از رادی / زّرین نهد او به تیر در پیکان

2( خیزید که هنگام صبوح دگر آمد / شب رفت و ز مشرق علم صبح برآمد

3( رفت آن که رفت آمد آنك آمد / بود آن که بود خیره چه غم داری

4( اسرار ازل را نه تو دانی و نه من / وین حرف معّما نه تو خوانی و نه من

 وزن عروضی کدام مصراع در مقابل آن، غلط آمده است؟-    

1( جهان شب است و تو خورشید عالم آرایی )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن(

2( ای حسن خط از دفتر اخالق تو بابی )مفعول مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن(

3( کس نماند که به دیدار تو واله نشود )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

4( به سر راهت آورم هر شب )فاعالتن مفاعلن فع لن(

در بیت زیر، کدام هجای کوتاه مصراع دوم باید به هجای بلند تبدیل شود؟-    

نبینی باغبان چون گل بکارد         چه مایه غم خورد تا گل برآرد

4( نهم 3( ششم   2( پنجم   1( سوم  

کدام بیت با این بیت، هم وزن است؟ »تا در میانه بود وجودم ندیدمت      تا از میان نرفت غبارم نیامدی«-    

1( با آن که می از شیشه به پیمانه نکردی/در بزم کسی نیست که دیوانه نکردی

2( تا از مژه ی دلکش تیری به کمان داری/هر گوشه شکاری را حسرت نگران داری

3( تا اهل دل به آمدنت جان فدا کنند/نیکو ز بزم رفتی و نیکوتر آمدی

4( شاخ گلی که آبش از جوی دیده دادم/دورم ز خویشتن کرد با صد هزار خواری
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وزن بیت کدام گزینه قابلیت دوگونه تقسیم بندی هجایی ندارد؟-    

1( با قامت او هرکه نشاند پس از این سرو / بسیار کند سرزنش آن سرو که کشته است

2( بر یك دل مستمند سرگردان / صد درد و بال گماشتن تا کی؟

3( ما را دلی است گمشده در چین زلف تو / اکنون که حال با تو بگفتیم بازیاب

4( رنج که بردیم باد برد و تلف گشت / سعی که کردیم هرزه بود و هبا شد )تلف شد(

 وزن مصراع »ای مرد سالمت چه شناسد روش دهر« با کدام بیت یکسان است؟-    

1( شب رفت و هم تمام نشد ماجرای ما / ناچار گفتنی است تمامی ماجرا

2( دیوار و در خانه شوریده و دیوانه / من بر سر دیوارم از بهر عالمت را

3( امید وفا دارم و هیهات که امروز / در گوهر آدم بود این گوهر نایاب

4( نقشش ز زعفران است وین سطر سّر جان است / هر حرف آتشی نو در دل همی نشاند

 مفاعلن مفاعیلن« است؟-    
ٌ

وزن کدام بیت »مفعول

1( شاهی که به روز رزم از رادی / زّرین نهد او به تیر در پیکان

2( خیزید که هنگام صبوح دگر آمد / شب رفت و ز مشرق علم صبح برآمد

3( رفت آن که رفت آمد آنك آمد / بود آن که بود خیره چه غم داری

4( اسرار ازل را نه تو دانی و نه من / وین حرف معّما نه تو خوانی و نه من

 وزن عروضی کدام مصراع در مقابل آن، غلط آمده است؟-    

1( جهان شب است و تو خورشید عالم آرایی )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن(

2( ای حسن خط از دفتر اخالق تو بابی )مفعول مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن(

3( کس نماند که به دیدار تو واله نشود )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

4( به سر راهت آورم هر شب )فاعالتن مفاعلن فع لن(

در بیت زیر، کدام هجای کوتاه مصراع دوم باید به هجای بلند تبدیل شود؟-    

نبینی باغبان چون گل بکارد         چه مایه غم خورد تا گل برآرد

4( نهم 3( ششم   2( پنجم   1( سوم  

کدام بیت با این بیت، هم وزن است؟ »تا در میانه بود وجودم ندیدمت      تا از میان نرفت غبارم نیامدی«-    

1( با آن که می از شیشه به پیمانه نکردی/در بزم کسی نیست که دیوانه نکردی

2( تا از مژه ی دلکش تیری به کمان داری/هر گوشه شکاری را حسرت نگران داری

3( تا اهل دل به آمدنت جان فدا کنند/نیکو ز بزم رفتی و نیکوتر آمدی

4( شاخ گلی که آبش از جوی دیده دادم/دورم ز خویشتن کرد با صد هزار خواری
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وزن بیت »اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح / صالح ما همه آن است که آن تو راست صالح« با کدام بیت یك سان است؟-    

1( گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن / که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

2( ساقی ار باده از این دست به جام اندازد / عارفان را همه در شرب مدام اندازد

3( دوش از جناب آصف پیك بشارت آمد / کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد

4( دمی با غم به سر بردن جهان یك سر نمی ارزد / به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد

 وزن عروضی بیت »چون اشکم از دو دیده کجا می روی که تو / چون داغ عشق در جگرم جا گرفته ای« کدام است؟ -    

2( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 1( مستفعل فاعالت مستفعل    

4( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 3( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن    

 قاعده ی قافیه ی موجود در کدام بیت متفاوت است؟-    

1( به باطن هم چو عقل کل به ظاهر همچو تنگ گل / دمی الهام امر قل دمی تشریف اعطینا

2( منم ای برق رام تو برای صید و دام تو / گهی بر رکن بام تو گهی بگرفته صحرا را

3( منور چون رخ موسی مبارك چون که سینا / مشعشع چون ید بیضا مشرح چون دل عمران

4( از ورای سر دل بین شیوه ها / شکل مجنون عاشقان زین شیوه ها

 کدام بیت عیب قافیه ندارد؟-    

1( هر کس که نهد پای بر آن خاك سر کو / ذکرش همه این است که گم گشته دلم کو

2( در رحم پیدا نباشد هند و ترك / چونك زاید بیندش زار و سترگ

3( همه خوردند و برفتند و بماندم من و تو / چو مرا یافته ای صحبت هر خام مجو

4( گفت بشنو گر نباشم جای لطف / سر نهادم پیش اژدرهای عنف

 تقطیع هجایی مصراع اول بیت زیر، بدون در نظر گرفتن مصراع دیگر بیت، به چه شکل است؟-    

»سیم اشك من از آن نقد روان است، که گشت / لب لعل تو محصل، خط سبز تو برات«

-U- U U U- - U U- - U U – )2   -U U- U U U- - U U- U U U )1

- - - -U U- - U U- - U U )4    -U- U- U- - U U- - U - )3

 تقطیع هجایی هیچ یك از مصراع های زیر درست نیست، به جز گزینه ی … .-    

1( سرمست کسی باشد کو خود خبرش نبود

سر / َمس / ت / َك / سی / با / شد / کو / خو / د / َخ / َب / َرش / َن / بود

د 2( باز این دل دیوانه زنجیر همی ُبرَّ

با / ز / ایْن / ِد / ِل / دی / وا / ِن / َزن / جی / ر / هَـ / می / ُب / ّرد

3( کوه ها را ِز تجّلی همه چون طور کنیم

کو / ه / ها / را / ِز / َتـ / َجل / لی / هَـ / ِم / ُچن / طو / ر / ُك / نیم

4( چون تیر همی پّرد از قوس تنم جانم

چون / تیر / هَـ / می / َپر / َرد / از / قو / ِس / َت / َنم / جا / َنم
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بیت کدام گزینه مرّدف است؟-    

1( چون حال بدم در نظر دوست، نکوست / دشمن ز جفا گو ز تنم برکن پوست

2( وعده اهل کرم، نقد روان / وعده نااهل شد رنج روان

3( همین پنج روز است عیش مدام / به ترك اندرش عیش های مدام

4( بسا نقش خردمندان که در بند هوا ماند / در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند؟

 کدام بیت ذوقافیتین است؟-    

1( درآ که در دل خسته توان درآید باز / بیا که در تن مرده روان درآید باز

2( تو مپندار که زین در به مالمت بروم / دلم این جاست بده تا به سالمت بروم

گهی ز یار سفرکرده داد باد / من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد 3( دوش آ

4( به گنج و به انبوه بودند شاد / زمانی ز یزدان نکردند یاد

در همه ی ابیات به استثنای بیت ................ اختیار زبانی تغییر مصّوت بلند و کوتاه صورت گرفته است؟-    

1( بی دیده ی بینا چه گل از خار توان چید؟/رحم است به پایی که در او آبله ای نیست

2( بوی گل و باد سحری بر سر راهند/گر می روی از خود به از این قافله ای نیست

3( در موج پریشانی ما فاصله ای نیست/امروز به جمعیت ما سلسله ای نیست

4( فریاد که اسباب گرفتاری ما را/چون حلقه ی زنجیر ز هم فاصله ای نیست

همه ابیات در وزن همسان سروده شده اند؛ به جز:-    

1( نامم به زبان بردن گیرم که نمی شاید / در نامه اگر باشد سهوالقلمی شاید

2( همدمی دارم عزیز از من جدا خواهد شدن / الجرم مسکین دلم در اضطراب افتاده است

3( زان که وظیفه است هر سحر ز کف تو / دور بگردان که آفتاب لقایی

4( لعل لبی کو که ز کان تو نیست؟ / محتشمی کو که گدای تو نیست؟

هر کدام از اوزان » مفاعیلن مفاعیلن فعولن«، » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«، » مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن« و -    
»مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن«  به ترتیب در کدام مصراع ها دیده می شود؟ 

ب( گر در کمندم می کشی شکرانه را جان می دهم الف( دال بر سر چه می لرزی همان ارزی که می ورزی  

د( بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم ج( چرا چون الله خونین دل نباشم   

2( الف – د – ب - ج   1( ج – د – ب - الف     

4( الف – ب – د – ج 3( ج – ب – د - الف     
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بیت کدام گزینه مرّدف است؟-    

1( چون حال بدم در نظر دوست، نکوست / دشمن ز جفا گو ز تنم برکن پوست

2( وعده اهل کرم، نقد روان / وعده نااهل شد رنج روان

3( همین پنج روز است عیش مدام / به ترك اندرش عیش های مدام

4( بسا نقش خردمندان که در بند هوا ماند / در آن صورت که عشق آید خردمندی کجا ماند؟

 کدام بیت ذوقافیتین است؟-    

1( درآ که در دل خسته توان درآید باز / بیا که در تن مرده روان درآید باز

2( تو مپندار که زین در به مالمت بروم / دلم این جاست بده تا به سالمت بروم

گهی ز یار سفرکرده داد باد / من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد 3( دوش آ

4( به گنج و به انبوه بودند شاد / زمانی ز یزدان نکردند یاد

در همه ی ابیات به استثنای بیت ................ اختیار زبانی تغییر مصّوت بلند و کوتاه صورت گرفته است؟-    

1( بی دیده ی بینا چه گل از خار توان چید؟/رحم است به پایی که در او آبله ای نیست

2( بوی گل و باد سحری بر سر راهند/گر می روی از خود به از این قافله ای نیست

3( در موج پریشانی ما فاصله ای نیست/امروز به جمعیت ما سلسله ای نیست

4( فریاد که اسباب گرفتاری ما را/چون حلقه ی زنجیر ز هم فاصله ای نیست

همه ابیات در وزن همسان سروده شده اند؛ به جز:-    

1( نامم به زبان بردن گیرم که نمی شاید / در نامه اگر باشد سهوالقلمی شاید

2( همدمی دارم عزیز از من جدا خواهد شدن / الجرم مسکین دلم در اضطراب افتاده است

3( زان که وظیفه است هر سحر ز کف تو / دور بگردان که آفتاب لقایی

4( لعل لبی کو که ز کان تو نیست؟ / محتشمی کو که گدای تو نیست؟

هر کدام از اوزان » مفاعیلن مفاعیلن فعولن«، » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«، » مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن« و -    
»مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن«  به ترتیب در کدام مصراع ها دیده می شود؟ 

ب( گر در کمندم می کشی شکرانه را جان می دهم الف( دال بر سر چه می لرزی همان ارزی که می ورزی  

د( بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم ج( چرا چون الله خونین دل نباشم   

2( الف – د – ب - ج   1( ج – د – ب - الف     

4( الف – ب – د – ج 3( ج – ب – د - الف     
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 خوانش مصراع ها و جداسازی پایه های آوایی در همۀ مصراع ها به جز ... نادرست انجام شده است.-    

1( عشق و مستوری نباشد پای گو در دامن آور: 

دا   من   آ   ورپا   ی   گو   درری   ن   با   شدعش  ق  مس   تو

2( باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد:

وا   نه    شدعا    شق   و   دیرا   نه    سربا   ز   ب   پی

3( باد بهار می وزد بادۀ خوشگوار کو:

گ   وا   ر   کوبا   ده   خشر   می   و   زدبا    د   ب   ها

4( لطف الهی بکند کار خویش:

کا   ر   خیشهی    ب   ک   ندلط   ف  ِء   ال

 کدام بیت از نظر تعداد پایه های آوایی با سایر ابیات متفاوت است؟-    

1( گهی پرده سوزی گهی پرده داری / تو سّر خزانی تو جان بهاری 

2( چو آن مه برآمد به چشمش درآمد / زمین در نگنجد از آن آسمانی

3( ببستی چشم یعنی وقت خواب است / نه خوابت آن حریفان را جواب است

4( چو عشقش برآرد سر از بی قراری / تو را کی گذارد که سر را بخاری

کدام گزینه از نظر تعداد پایه های آوایی با بیت زیر برابر نیست؟-    

»دست بیچاره چون به جان نرسد / چاره جز پیرهن دریدن نیست«

1( به طاعت قرب ایزد می توان یافت / قدم در نه گرت هست استطاعت 

2( لحظه لحظه بترم دور از تو /  دم به دم از غم تو زارترم

3( میان مجلس ما صورتی همی تابد / که آفتاب شد از شرم او نهان امشب 

4( ماهرویا روی خوب از من متاب / بی خطا کشتن چه می بینی صواب

کافرم گر جوی زیان بینی« از کدام اختیار شاعری استفاده شده است؟-     در بیت »هرچه داری اگر به عشق دهی  

1( آوردن فاعالتن در رکن اّول به جای فعالتن

2( آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه میان مصرع

3( آوردن هجای کوتاه به جای هجای بلند پایان مصرع

4( جابه جا کردن یک هجای کوتاه و یک هجای بلند کنار هم
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کدام بیت در وزن دوری سروده نشده است؟-    

1( ای صد هزار طالب جویای درد عشقت/ مخصوص این سعادت تا خود کدام باشد

2( برفت کار ز دست و رسید وقت ترحم/ بیا و مرحمتی کن که هست وقت رعایت

3( لعل تو به هر خنده صد شور پدید آرد/ چشم تو به هر گوشه صد فتنه برانگیزد

4( مرا که چون تو پری چهره دلبری باشد/ چگونه رای و تمنای دیگری باشد

کدام گزینه از نظر تعداد پایه های آوایی با بیت زیر برابر است؟-    

»شبی دانم که در زندان هجران / سحرگاهم به گوش آید خطایی«

1( دمی با همدمی خّرم ز جانم برنمی آید / دمم با جان بآید چون که یک همدم نمی بینم

2( هرکه یک بارش گذشتی در نظر / در دلش صد بار دیگر بگذری

3( صاحب نظر نباشد در بند نیک نامی / خاصان خبر ندارند از گفت وگوی عامی

4( هزاران در از خلق بر خود ببندی / گرت باز شد دری آسمانی

 گونۀ قافیه در برابر کدام بیت نادرست است؟-    

1( ای دل قالش مکن فتنه و پرخاش مکن / شهره مکن فاش مکن بر سر بازار مرا )قافیۀ درونی(

2( نوبهار آمد ز کیهان صورت خود را دمید / باد نوروزی به بستان طلعت دیبا کشید )دو قافیۀ پایانی(

3( دل در سر زلف یار بستم / وز نرگس آن نگار رستم )دو قافیۀ پایانی(

4( شهر بزرگ است تنم غم طرفی من طرفی / یک طرفی آبم از او یک طرفی نارم از او )قافیۀ درونی(

 در کدام مصراع هجای کشیده بیش تر وجود دارد؟-    

2( چو شد مرد خرم ز دیدار شاه 1( جهاندار چون دید بنواختش  

4( حرام است می در جهان سر به سر 3( به جام اندرون بود می پنج من  

 کدام بیت مطابق خوشه های هجایی »- U- - / - U- - / - U- « سروده شده است؟-    

1( وگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم / همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را

2( راحت جان است رفتن با دآلرامی به صحرا / عین درمان است گفتن درد دل با غمکساری

3( گر چو زنجیر به هم پیوستیم / این فرو بستن درها ز کجاست

4( در سرم عشق تو سودایی خوش است / در دلم شوقت تمنایی خوش است

 کدام بیت مطابق خوشه  های هجایی » U- - - / U - - - / U - - « سروده شده است؟-    

1( تو را لعل شکر ریز و مرا چشم گهربار / تو را خنده بود خوی و مرا گریه بود کار

2( قناعت گنج آباد است اگر دانی / ازو تا می توانی رو نگردانی

3( نمی بستی چو بر فتراک استغنا سر ما / چرا در خون کشیدی ای جفاجو پیکر ما

4( ز من عمریست می گردد جدا دل / ندانم با که گردید آشنا دل
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کدام بیت در وزن دوری سروده نشده است؟-    

1( ای صد هزار طالب جویای درد عشقت/ مخصوص این سعادت تا خود کدام باشد

2( برفت کار ز دست و رسید وقت ترحم/ بیا و مرحمتی کن که هست وقت رعایت

3( لعل تو به هر خنده صد شور پدید آرد/ چشم تو به هر گوشه صد فتنه برانگیزد

4( مرا که چون تو پری چهره دلبری باشد/ چگونه رای و تمنای دیگری باشد

کدام گزینه از نظر تعداد پایه های آوایی با بیت زیر برابر است؟-    

»شبی دانم که در زندان هجران / سحرگاهم به گوش آید خطایی«

1( دمی با همدمی خّرم ز جانم برنمی آید / دمم با جان بآید چون که یک همدم نمی بینم

2( هرکه یک بارش گذشتی در نظر / در دلش صد بار دیگر بگذری

3( صاحب نظر نباشد در بند نیک نامی / خاصان خبر ندارند از گفت وگوی عامی

4( هزاران در از خلق بر خود ببندی / گرت باز شد دری آسمانی

 گونۀ قافیه در برابر کدام بیت نادرست است؟-    

1( ای دل قالش مکن فتنه و پرخاش مکن / شهره مکن فاش مکن بر سر بازار مرا )قافیۀ درونی(

2( نوبهار آمد ز کیهان صورت خود را دمید / باد نوروزی به بستان طلعت دیبا کشید )دو قافیۀ پایانی(

3( دل در سر زلف یار بستم / وز نرگس آن نگار رستم )دو قافیۀ پایانی(

4( شهر بزرگ است تنم غم طرفی من طرفی / یک طرفی آبم از او یک طرفی نارم از او )قافیۀ درونی(

 در کدام مصراع هجای کشیده بیش تر وجود دارد؟-    

2( چو شد مرد خرم ز دیدار شاه 1( جهاندار چون دید بنواختش  

4( حرام است می در جهان سر به سر 3( به جام اندرون بود می پنج من  

 کدام بیت مطابق خوشه های هجایی »- U- - / - U- - / - U- « سروده شده است؟-    

1( وگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم / همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را

2( راحت جان است رفتن با دآلرامی به صحرا / عین درمان است گفتن درد دل با غمکساری

3( گر چو زنجیر به هم پیوستیم / این فرو بستن درها ز کجاست

4( در سرم عشق تو سودایی خوش است / در دلم شوقت تمنایی خوش است

 کدام بیت مطابق خوشه  های هجایی » U- - - / U - - - / U - - « سروده شده است؟-    

1( تو را لعل شکر ریز و مرا چشم گهربار / تو را خنده بود خوی و مرا گریه بود کار

2( قناعت گنج آباد است اگر دانی / ازو تا می توانی رو نگردانی

3( نمی بستی چو بر فتراک استغنا سر ما / چرا در خون کشیدی ای جفاجو پیکر ما

4( ز من عمریست می گردد جدا دل / ندانم با که گردید آشنا دل
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بیت کدام گزینه از نظر وزن واژه و خوشه های هجایی با بیت »به گردون تیره ابری بامدادان بر شد از دریا / جواهرخیز و گوهرریز -    
و گوهربیز و گوهرزا« یکسان نیست؟

1( فلک خورشید و جنت حور و بستان یاسمن دارد / عیان این هر سه را در یک گریبان ماه من دارد

2( نمی دزدد کس از لذات کاهش آفرین خود را / فرو خورده ست شمع اینجا به ذوق انگبین خود را

3( مرا بر قول مطرب گوش و مطرب در سماع / من از بادام ساقی مست و ساقی مست خواب

4( مبارک باد هر عیدی به خسرو خاصه نوروزش / بدین معنی که از شادی بود هر روز نوروزش

 تعداد پایه های آوایی در کدام گزینه کمتر است؟-    

1( مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم / جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

2( چو ناالن آمدت آب روان پیش / مدد بخشش از آب دیدۀ خویش

3( ساقیا وقت صبوح آمد ببار آن جام را / می پرستانیم درده بادۀ گلفام را

4( شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت / روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

تقطیع هجایی کدام مصراع نادرست است؟-    

--U U- - U- U U- U - :1( وصل نخواهم که هجر قاعدۀ اوست

- -U- U- - - - U- U - - :2( من خود به سر ندارم دیگر هوای سامان

- - -U- - - - - U U - - :3( غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل

-U- U- U U- - U- U - - :4( مطرب همین طریق غزل گو نگاه دار

وزن عروضی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-    

»به اشک شوق رساندم تو را به این قد و اکنون / به دیگران رسدت میوه  ای نهال رسیده«

2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 1( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن   

4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 3( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن   

 کدام بیت با بیت زیر، هم وزن است؟-    

»چو تخم اشک به کلفت سرشته اند مرا / به ناامیدی جاوید گشته اند مرا«

1( فرمان ملک چه ساحری ساخت / کز سحر بهار آزری ساخت

2( به طوق فاخته نازد محبت از فن ما / که زخم تیغ تو دارد طواف گردن ما

3( دلم در بحر سودای تو غرق است / نکو بشنو که این معنی نه زرق  است

4( چه ممکن است که راحت سری برآورد از ما / مگر نفس رود و دیگری برآورد از ما

در کدام بیت ردیف یک پایۀ آوایی به شمار می رود؟-    

1( مآل کار چه بیند کسی نظر به هوا / نمی توان خبر پا گرفت سر به هوا

2( به دعوت هم کسی را کس نمی گوید بیا اینجا / صدای نان شکستن گشت بانگ آسیا اینجا

3( عمری ست ناز دیدۀ تر می کشیم ما / از اشک، انتظار گهر می کشیم ما

4( تا آینه روبه روی ما بود / گلچین بهار کهربا بود
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 مفاعلین« تشکیل شده است؟-    
ُ

 وزن کدام مصراع، از دو بار »مفعول

2( عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید 1( از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود   

4( ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی  3( می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی  

 کدام بیت در وزن »مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن« سروده شده است؟-    

1( من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا / من از کجا غم باران و ناودان ز کجا

2( آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا / می نکند محرم جان محرم اسرار مرا

3( همین که منم بر در در برگشا / بستن در نیست نشان رضا 

4( داده مرا روزگار مالش دست جفا / با که توانم نمود نالش از این بی وفا 

 وزن چند بیت از ابیات زیر همسان دولختی است؟-    

الف( آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت / وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت

ب( خوش می روی به تنها تن ها فدای جانت / مدهوش می گذاری یاران مهربانت

پ( دوش که این گرد گرد گنبد مینا / آبله گون شد چو چهره من ز ثریا 

ت( رفتم به سوی مصر و خریدم شکری را / خود فاش بگو یوسف زّرین کمری را 

4( چهار  3( سه     2( دو    1( یک   

وزن بیت زیر با کدام گزینه یکسان است ؟-    

»این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی / وین دفتر بی معنی غرق ِمی ناب اولی«

2( ساقی گل عذار کو 1( بگرفت کار حسنت   

4( هم سینه پر از آتش 3( نیکی به جای یاران    

پایه های آوایی کدام گزینه را نمی توان به صورت »چهار، چهار، چهار، چهار« دسته بندی کرد؟-    

1( دوش که صبح چاک زد صدرۀ چرخ  عنبری / خضر درآمد از درم صبح وش از منّوری 

2( به رخت چه چشم دارم که نظر دریغ داری / به رهت چه گوش دارم که خبر دریغ داری 

3( ز دلت چه داد خواهم که نه داور منی / ز غمت چه شاد باشم که نه غم خور منی 

گهی از عاشقانه دلشدگانی  4( تو می روی و به نظارۀ تو چشم جهانی / بگو که آ

کدام بیت در وزن دوری سروده نشده است ؟ -    

1( ای ماه روی از تو صد جور اگر بیایی / تن را بود چو خلعت جان را بود سالمت

2( بیا در گلشن ای بیدل، به بوی گل برافشان جان / که از گزار و گل امروز بوی یار می آید 

3( آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست / وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

4( وداع یار به یاد آر و اشک حسرت عاشق / چو می رسی به لب چشمه ای و آب روانی
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 مفاعلین« تشکیل شده است؟-    
ُ

 وزن کدام مصراع، از دو بار »مفعول

2( عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید 1( از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود   

4( ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی  3( می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی  

 کدام بیت در وزن »مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن« سروده شده است؟-    

1( من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا / من از کجا غم باران و ناودان ز کجا

2( آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا / می نکند محرم جان محرم اسرار مرا

3( همین که منم بر در در برگشا / بستن در نیست نشان رضا 

4( داده مرا روزگار مالش دست جفا / با که توانم نمود نالش از این بی وفا 

 وزن چند بیت از ابیات زیر همسان دولختی است؟-    

الف( آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت / وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت

ب( خوش می روی به تنها تن ها فدای جانت / مدهوش می گذاری یاران مهربانت

پ( دوش که این گرد گرد گنبد مینا / آبله گون شد چو چهره من ز ثریا 

ت( رفتم به سوی مصر و خریدم شکری را / خود فاش بگو یوسف زّرین کمری را 

4( چهار  3( سه     2( دو    1( یک   

وزن بیت زیر با کدام گزینه یکسان است ؟-    

»این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی / وین دفتر بی معنی غرق ِمی ناب اولی«

2( ساقی گل عذار کو 1( بگرفت کار حسنت   

4( هم سینه پر از آتش 3( نیکی به جای یاران    

پایه های آوایی کدام گزینه را نمی توان به صورت »چهار، چهار، چهار، چهار« دسته بندی کرد؟-    

1( دوش که صبح چاک زد صدرۀ چرخ  عنبری / خضر درآمد از درم صبح وش از منّوری 

2( به رخت چه چشم دارم که نظر دریغ داری / به رهت چه گوش دارم که خبر دریغ داری 

3( ز دلت چه داد خواهم که نه داور منی / ز غمت چه شاد باشم که نه غم خور منی 

گهی از عاشقانه دلشدگانی  4( تو می روی و به نظارۀ تو چشم جهانی / بگو که آ

کدام بیت در وزن دوری سروده نشده است ؟ -    

1( ای ماه روی از تو صد جور اگر بیایی / تن را بود چو خلعت جان را بود سالمت

2( بیا در گلشن ای بیدل، به بوی گل برافشان جان / که از گزار و گل امروز بوی یار می آید 

3( آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست / وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

4( وداع یار به یاد آر و اشک حسرت عاشق / چو می رسی به لب چشمه ای و آب روانی
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 وزن ابیات زیر به ترتیب ) همسان، همسان، همسان دولختی، ناهمسان( در کدام گزینه آمد است؟-    

الف( ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی / در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی 

ب( منم که گوشۀ میخانه خانقاه منست / دعای پیر مغان ورد صبحگاه منست

ج( شکوه تاج سلطانی که بیم جان درو درج است / کالهی دلکش اما به ترک سر نمی ارزد

د( گرچه گردالود فقرم شرم باد از هّمتم / گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر کنم

2( د – الف – ب - ج  1( الف – ج – د - ب  

4( ج – د – الف - ب 3( د – ج – ب - الف  

کدام بیت فاقد »ردیف« می باشد؟-    

1( دیدی که یار چون ز دل ما خبر نداشت/ اما را شکار کرد و بیفکند و برنداشت 

2( عیسی لبی و مرده دلم در برابرت/ چون تخم پیله زنده شوم باز در برت 

3( در باغ چو شد باد صبا دایۀ گل/ ابربست مشاطه وار پیرایۀ گل

4( مستی ز چشم دل کش میگون یار جوی/ وز جام باده کام دل بی قرار جوی 

 قافیۀ کدام بیت معیوب است؟-    

2( ابر برناید پی منع زکات/ وز زنا افتد و با اندر جهات  1( گر خدا خواهد نگفتند از بطر/ پس خدا بنمودشان عجز بشر   

4( تو مگر خود مرد صوفی نیستی/ هست را از نسیه خیزد نیستی  3( پرس پرسان می کشیدش تا به صدر/ گفت گنجی یافتم آخر به صبر   

 بیت کدام گزینه با بیت زیر هم وزن است؟ -    

»گرچه بتا نیست تو را ز آه دلم احتراز/ لیک بود آه دل سوختگان جانگداز«

1( دوش درون صومعه دیر مغانه یافتم/ راهنمای دیر را پیر یگانه یافتم 

2( تا سفری شد بت من جان و دلم شد سفری/ روز و شب از فرقت او پیشۀ من نوحه گری 

3( جور مکن ماهوشا ز آه دلم کن حذر/ زان که بود آه دل سوختگان کارگر 

4( گفت که ای نزار من خسته و ترسگار من/ من نفروشم از کرم بندۀ خودخریده را

کدام ارکان از آِن مصراع »ای کبک خوش خرام کجا می روی بایست« است؟-    

2( مفعولن، فاعلن، مفتعلن، فاعلن 1( مفعول، مفاعیل، مفاعیلن، فع 

4( مفعولن، فاعالت، مفاعیل، فاعلن 3( مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعولن 

 خوشه های هجایی واژگان کدام گزینه درست است؟ -    

گاه )-U--U(/ بادآورد )---U( کالن اندام )U--U-U( / امروزی )---(  1( کارآ

)U--( دوتایی /)- -U( خوراکی /)U-UU-( عاّمه پسند /)- -( خواهش )2

)U--( بهبود /)U---( خویشاوند )-U-( بمبئی /)---U( به آرامی )3

)U--( جزئی /)---( عّیاری )----( انسانّیت / )--U( حمّیت )4
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حرف قافیه در کدام گزینه مطابق قاعدۀ یک است؟-    

1( سر ارادت ما و آستان حضرت دوست/ که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست 

2( گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس/ خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس 

3( آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست/ چشم میگون لب خندان دل خّرم با اوست

4( منم که گوشۀ میخانه خانقاه من است/ دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است 

همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ... دارای دو قافیه می باشند.-    

1( هست شّکربار یاقوت تو ای عّیار یار/ نیست کس را نزد آن یاقوت شّکر بار بار 

2( خواجه در ابریشم و ما در گلیم/ عاقبت ای دل همه یکسر گلیم 

3( چنین گفت پیش زغن کر کسی/ که نبود ز من دوربین تر کسی 

4( بیا تا قدر یکدیگر بدانیم/ مراد هم بجوییم ار توانیم 

نشانه ها و تقطیع هجایی مقابل کدام مصراع نادرست است؟ -    

( U U U U)− − − − − − − 1( دل اندر جهان آفرین بند و بس 

 ( U U )− − − − − − − − 2( چندان که گفتم غم با طبیبان 

( UU U U UU U U)− − − − − − − 3( پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر 

( U U U U)− − − − − − − − − − − − 4( دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

چند بیت از ابیات زیر پایۀ آوایی همسان دولختی دارند؟ -    

الف( باده ندارم که به ساغر کنم/ گریه کنم تا مژه ای تر کنم

ب( بی ثمری حصار شد در چمن امید ما/ طرۀ امن شانه زد سایۀ برگ بید ما 

پ( ای غافل از رنج هوس آیینه پردازی چرا/ چون شمع بار سوختن از سر نیندازی چرا 

ت( شور جنون در قفسی با همه بیگانه برآ/ یک دو نفس ناله شو و از دل دیوانه برآ 

4( یک  3( دو    1( چهار    2( سه   

تقطیع هجایی و ارکان مصراع اول بیت زیر، کدام است؟-    

وی دولت ارنه باد شدی لحظه ای بپای« »ای محنت ارنه کوه شدی ساعتی برو 

- - -  - U -  - - - U - - U - )2     - U -  U - -U U- U -  U - - )1

- - -  - U -  U - - U U - U - )4    - - U -  - - - U - - U -  U - )3

وزن شعر زیر کدام است؟-    

شاید، که خنده ی شکرآمیز می کنی« »بر تلخ عیشی من اگر خنده آیدت 

2( مستفعلن مستفعل مستفعلن فعل ١( مستفعلن فاعالت مستفعلن فعل  

4( مفعول فاعالتن مفاعیل فاعلن 3( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن  
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حرف قافیه در کدام گزینه مطابق قاعدۀ یک است؟-    

1( سر ارادت ما و آستان حضرت دوست/ که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست 

2( گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس/ خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس 

3( آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست/ چشم میگون لب خندان دل خّرم با اوست

4( منم که گوشۀ میخانه خانقاه من است/ دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است 

همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ... دارای دو قافیه می باشند.-    

1( هست شّکربار یاقوت تو ای عّیار یار/ نیست کس را نزد آن یاقوت شّکر بار بار 

2( خواجه در ابریشم و ما در گلیم/ عاقبت ای دل همه یکسر گلیم 

3( چنین گفت پیش زغن کر کسی/ که نبود ز من دوربین تر کسی 

4( بیا تا قدر یکدیگر بدانیم/ مراد هم بجوییم ار توانیم 

نشانه ها و تقطیع هجایی مقابل کدام مصراع نادرست است؟ -    

( U U U U)− − − − − − − 1( دل اندر جهان آفرین بند و بس 

 ( U U )− − − − − − − − 2( چندان که گفتم غم با طبیبان 

( UU U U UU U U)− − − − − − − 3( پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر 

( U U U U)− − − − − − − − − − − − 4( دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 

چند بیت از ابیات زیر پایۀ آوایی همسان دولختی دارند؟ -    

الف( باده ندارم که به ساغر کنم/ گریه کنم تا مژه ای تر کنم

ب( بی ثمری حصار شد در چمن امید ما/ طرۀ امن شانه زد سایۀ برگ بید ما 

پ( ای غافل از رنج هوس آیینه پردازی چرا/ چون شمع بار سوختن از سر نیندازی چرا 

ت( شور جنون در قفسی با همه بیگانه برآ/ یک دو نفس ناله شو و از دل دیوانه برآ 

4( یک  3( دو    1( چهار    2( سه   

تقطیع هجایی و ارکان مصراع اول بیت زیر، کدام است؟-    

وی دولت ارنه باد شدی لحظه ای بپای« »ای محنت ارنه کوه شدی ساعتی برو 

- - -  - U -  - - - U - - U - )2     - U -  U - -U U- U -  U - - )1

- - -  - U -  U - - U U - U - )4    - - U -  - - - U - - U -  U - )3

وزن شعر زیر کدام است؟-    

شاید، که خنده ی شکرآمیز می کنی« »بر تلخ عیشی من اگر خنده آیدت 

2( مستفعلن مستفعل مستفعلن فعل ١( مستفعلن فاعالت مستفعلن فعل  

4( مفعول فاعالتن مفاعیل فاعلن 3( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن  
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« با کدام بیت هماهنگ است؟-  -5 UU U U UU U U− − − − − − − تقطیع هجایی »

1( گذرگهی است پر ستم که اندر او به غیر غم/ یکی صالی آشنا به رهگذر نمی زند 

2( چو گوش چرخ و زمین و ستاره در کف توست/ کجا روند همان جا که گفته ای که بیا 

3( چو زلف خود رسن سازد ز چه هاشان براندازد/ کشدشان در بر رحمت رهاندشان ز حیرت ها

4( چو من از خویش برستم ره اندیشه بیستم/ هله ای سر ده مستم برهانم به تمامت

شاعر در کدام گزینه وزن مناسبی برای بیان محتوای خود انتخاب ننموده است؟ -    

1( خیز که از هر طرفی بانگ چنگ/ در فلک انداخت ندا و صدا 

2( دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی/ تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا 

3( آه که آن صدر سرا می دهد بار مرا/ می نکند محرم جان محرم اسرار مرا

4( چون شمع نیمه جان به هوای تو سوختیم/ با گریه ساختیم و به پای تو سوختیم 

قافیۀ کدام بیت نادرست است؟ -    

2( گفت جوحی را پدر ابله مشو/ گفت ای بابا نشانی ها شنو  1( گفت با دلقک شبی سید اجل/ آن کسی را خواستی تو از عجل  

4( این سخا شاخی است از سرو بهشت/ وای او کز کف چنین شاخی بهشت  3( تا بکرد آن کعبه را در وی نرفت/ و اندر این خانه به جز آن حی نرفت 

« یکسان است به جز بیت گزینۀ ... -  -5 U U UU U U− − − − − − − − تقطیع هجایی همۀ ابیات با عالئم هجایی »

1( ما را بر آستان تو بس حق خدمت است/ ای خواجه باز بین به ترحم غالم را 

2( در گردش آورید می لعل فام را/ زین پیش خشک لب مپسندید جام را 

3( شد استخوان ز دور فلک توتیا مرا/ باری دگر نماند در این آسیا مرا 

4( اندر شکم چه باشد و اندر عدم چه باشد/ کاندر لحد ز نورت رقص است استخوان را

ارکان عروضی همه ابیات به جز بیت ... در کمانک مقابل آن درست آمده است.-    

1( آفتاب دیدگانم سرد می شد/ آسمان سینه ام پر درد می شد )فاعالتن - فاعالتن - فاعالتن( 

2( جهانا عهد با من گر چنین بستی/ نیاری یاد از آن پیمان که کردستی )مفاعیلن - مفاعیلن - مفاعیلن( 

3( نکوهش مکن چرخ نیلوفری را / برون کن ز سر باد خیره سری را )فعولن - فعولن - فعولن - فعولن(

4( شمع پیشت روشنایی نزد آتش می نماید/ گل به دستت خوبرویی پیش یوسف می فروشد )مستفعلن - مستفعلن - مستفعلن - مستفعلن( 

همۀ ابیات زیر به جز بیت گزینۀ ... وزن همسان دو لختی )دوری( دارند.-    

1( پرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک/ سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود 

2( چشم رضا و مرحمت بر همه باز می کنی/ چون که به بخت ما رسد این همه ناز می کنی 

3( یک جرعه زان می نوش کن، سّری ز حرفی گوش کن/ جان را از آن مدهوش کن کم کن حدیث بیش و کم

4( جهان فرتوت باز جوانی از سر گرفت/ به سر ز یاقوت سرخ شقایق افسر گرفت 

سواالت عروض و قافیه
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وزن همۀ ابیات زیر ناهمسان می باشد به جز ... -    

1( توبه بشکن که در چنین مجلس/ از خطا توبه صد هزار خطاست 

2( خوش بخندم چو زلف او بینم/ ز آن که شکلش هاللی افتاده است 

3( همه روز ار ز روی تو دور است/ همه شب خالی از خیال تو نیست 

4( چرا ننهم؟ نهم دل بر خیالت/ چرا ندهم؟ دهم جان در وصالت

در همه گزینه ها به جز بیت گزینۀ ... اختیار شاعری زبانی مشهود است.-  -5

1( تا توانی می گریز از یار بد/ یار بد بدتر بود از مار بد  

2( شیر را ننگ است گر بی ُدم زید/ مرد را گر خالی از مردم زید 

3( افعی شهر از تب دیوانگی/ حلقه می زد گرد مرغ خانگی  

4( آسیابان گویدت کی نان خوار/ گر نگردد این که باشد نانبا 

وزن همه ی ابیات زیر به استثنای بیت .................. از نظم تکراری ساخته شده است؟-  -5

1( عشق که بازار بتان جای اوست/سلسله بر سلسله سودای اوست

2( طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی/یا همتی که از سر عالم توان گذشت

3( بهار ار باده در ساغر نمی کردم چه می کردم؟/ز ساغر گر دماغی تر نمی کردم، چه می کردم؟

4( به عدل ار تو یاری کنی خلق را/به فضل ایزدت نیز یاری کند

در همۀ گزینه ها به جز بیت گزینۀ ... هماهنگی وزن و محتوا وجود دارد.-  -5

1( ببینی تو فردا ستان مرا/ همان گرد کرده عنان مرا    

2( یکی لشکر آمد ز پهلو به دشت/ که از گرد ایشان هوا تیره گشت 

3( با همه چون خاک زمین پست باش/ وز همه چون باد تهیدست باش   

4( کمند تو بر شیر بند افگند/ سنان تو کوهی ز بن برکند

از میان گروه واژه های زیر چند گروه نمی توانند هم قافیه باشند؟ -    

»)موسی- سرا( )سهل - رحل( )سیر- ُمصر( )من - چمن( )دستی - رفتی( )تو - جو( )بیافت - نتافت( )دهشت - دشت( )زنده - مرده(« 

4( شش  2( چهار    3( هفت   ١( پنج     

قافیه در کدام شعر مطابق قاعده » « است؟-    

١( من بر آن موج آشفته دیدم / یّکه تازی سرآسیمه اما / من سوی گلعذاری رسیدم / درهمش گیسوان چون معّما / همچنان گردبادی مشوش 

2( تو یکی قصه ای؟ آری، آری / قّصۀ عاشق بی قراری / ناامیدی، پر از اضطرابی/ که به اندوه و شب زنده داری/  مهروموم ها در غم و انزوا زیست 

3( تو بگو با زبان دل خود/ هیچکس گوی نپسندد آن را/ می توان حیله ها راند در کار/ عیب باشد ولی نکته دان را / نکته پوشی پی حرف مردم 

4( یاد می آوری آن خرابه / آن شب و جنگل آلُیو را/ که تو از کهنه ها می شمردی/ می زدی بوسه خوبان نو را/ زان زمان ها مرا دوست بودی 
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تقطیع هجایی مقابل کدام مصراع با آن همخوان نیست؟-    

UU UU U U− − − − − − − − 1( ایمن از سیلی موج است کناری که مراست: 

U U U U− − − − − − − − − − − 2( چشم اگر بر منعم افتد هیچ نعمت سهل نیست: 

U U U UU U− − − − − − − − 3( از آفتاب تجربه سنگ آب می شود: 

UU U U U− − − − − − 4( هم سیاهی و هم سپیدی چشم: 

پایه های آوایی همسان در کدام بیت متفاوت با دیگر گزینه هاست؟-  -5

1( سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع ِچگل/ شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی؟ 

2( بالگردان جان و تن دعای مستمندان است/ که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه چین دارد 

3( عشق تو بربود ز من مایۀ مایی و منی/ خود نبود عشق تو را چاره ز بی خویشتنی

4( او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان / دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود

در کدام گزینه ردیف، یک پایۀ آوایی به شمار می رود؟-    

1( گر بر در وصالت امید بار بودی / بس دیده کز جمالت امیدوار بودی 

2( ذره نماید آفتاب ار به جمال تو رسد/ عین کمال خسته باد ار به کمال تو رسد 

3( هر تار ز مژگانش تیری دگر اندازد / در جان شکند پیکان چون در جگر اندازد

4( عقل ز دست غمت دست به سر می رود / بر سر کوی تو باد هم به خطر می رود 

در کدام بیت با افزودن یک هجا به پایان مصراع ها وزن همسان دولختی به دست می آید؟- - 5

1( چو سایه چند به هر خاک جبهه سودن ها / که زنگ بخت نگردد کم از زدودن ها 

2( گر شود از خواب من خیال تو محبوس / حسرت بالین من برد پر طاووس 

3( تا مه نو بر فلک بال گشا می رود / در نظرم رخش عمر نعل نما می رود

4( تا دل من دل به قناعت نهاد / ملک جهان را به جهان بازداد 

 در همه گزینه ها وجود -    
ً
اختیارات زبانی »حذف همزه، تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند و تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه« تماما

دارد به جز...

1( گویی اندر کشور ما برنمی خیزد وفا / یا خود اندر هفت کشور هیچ جایی برنخاست 

2( در کوی عشق دیوی و دیوانگی است عقل / بس عقل کو ز عشق مالمت گزین گریخت 

3( بیا ای ساقی گل رخ بیاور بادۀ رنگین / که فکری در درون ما از این بهتر نمی گیرد 

4( الحق سزا گزیدی و حقا که درخور است / پیش مسیح مائده و پیش خر گیا

بیت: »چنان در خانه ی آیینه محو دیدن خویشی         که گر عالم شود زیر و زبر بیرون نمی آیی«، با کدام بیت هم وزن است؟-    

١( منم آن طایر رم خورده ز پرواز که شد/ریزش بال و پر خویش پری خانه ی من

2( عالج غربت من زین جهان نمی آید/مگر رود ز جهان دگر غریبی من

3( سخن ز مهر و وفا با تو بی وفا گفتن/بود به گوش گران حرف بی صدا گفتن

4( ز کوه صبر و طاقت ساده می شد وادی امکان/من بی تاب را گر لنگر آرام بایستی
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نام بحر مقابل کدام گزینه صحیح است؟ -    

1( مرا گویند بامش از چه سویست / از آن سویی که آوردند جان را )هزج مثمن محذوف( 

2( پیش آ و عدم شو که عدم معدن جان است / اّما نه چنین جان که به جز غصه و غم نیست )رجز مثمن محذوف( 

3( عجب ای ساقی جان مطرب ما را چه شدست / هله چون می نزند ره ره او را کی زدست )رمل مثمن محذوف( 

4( تماشا مرونک تماشا تویی / جهان و نهان و هویدا تویی )متقارب مثمن محذوف(

حروف الحاقی در همه گزینه ها به جز گزینه ... به صورت »مصوت + صامت« است.-   5

1( نیست به جز دوام جان ز اهل دالن روایتی/ راحت های عشق را نیست چو عشق غایتی

2( شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت / روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

3( گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ / پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟

4( روز عید است و من امروز در آن تدبیرم / که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم

کدام یک از ابیات زیر ذوقافیتین نیست؟-   5

1( به میدان وفا یارم چنان آمد که من خواهم/ از دیوان هوا کارم چنان آمد که من خواهم

2( هوا سرد و خرگاه خورشید گرم / زمین خشک و بالین جمشید نرم

3( دل گمراه را رهی بنمای / مردم دیده را دری بگشای

4( تو ز تلخی چون که دل پر خون شوی / پس ز تلخی ها همه بیرون روی

در کدام بیت اختیارات شاعری تغییر کمیت مصوت ها، آوردن فاعالتن به جای فعالتن و ابدال یافت می شود-   5
١( چند پندم دهی ای زاهد و عظم گویی/دلق و تسبیح تو را خرقه و زّنار مرا

2( تا شوم فاش به دیوانگی و سرمستی/مست و آشفته برآرید به بازار مرا

3( برو ای بلبل شوریده که بی گلرویی/نکشد گوشه ی خاطر سوی گلزار مرا

4( اگرم زار کشی می کش و بیزار مشو/زاریم بین و از این بیش میازار مرا

نوع قاعده قافیه در چند بیت به درستی مشخص شده است؟-   5

الف( خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا / دفع مده، دفع مده ای مه عّیار بیا )قاعدۀ  ( 

ب( حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو / و اندر دل آتش درا پروانه شو پروانه شو )قاعدۀ  ( 

پ( شب قدر است جسم تو کز او یابند دولت ها / َمِه بدر است روح تو کز او بشکافت ظلمت ها )قاعدۀ  ( 

ت( تا نقش خیال دوست با ماست / ما را همه عمر خود تماشاست )قاعده  ( 

ث( اال ای شاه یغمایی، شدم پر شور و شیدایی / مرا یکتایی ای فرما، دوتا گشتم ز یکتایی )قاعدۀ  ( 

4( سه 3( چهار     2( یک     1( دو     



سواالت عروض و قافیه

187

نام بحر مقابل کدام گزینه صحیح است؟ -    

1( مرا گویند بامش از چه سویست / از آن سویی که آوردند جان را )هزج مثمن محذوف( 

2( پیش آ و عدم شو که عدم معدن جان است / اّما نه چنین جان که به جز غصه و غم نیست )رجز مثمن محذوف( 

3( عجب ای ساقی جان مطرب ما را چه شدست / هله چون می نزند ره ره او را کی زدست )رمل مثمن محذوف( 

4( تماشا مرونک تماشا تویی / جهان و نهان و هویدا تویی )متقارب مثمن محذوف(

حروف الحاقی در همه گزینه ها به جز گزینه ... به صورت »مصوت + صامت« است.-   5

1( نیست به جز دوام جان ز اهل دالن روایتی/ راحت های عشق را نیست چو عشق غایتی

2( شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت / روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

3( گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ / پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟

4( روز عید است و من امروز در آن تدبیرم / که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم
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ث( اال ای شاه یغمایی، شدم پر شور و شیدایی / مرا یکتایی ای فرما، دوتا گشتم ز یکتایی )قاعدۀ  ( 

4( سه 3( چهار     2( یک     1( دو     
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کدام بیت با ابیات دیگر، در یک گروه وزنی قرار نمی گیرد؟-    

١( هر کسی از ظّن خود شد یار من/از درون من نجست اسرار من

2( بِت خود را بشکن خوار و ذلیل/نامور شو به فتّوت چو خلیل

3( ای مسلمانان فغان از جور چرخ چنبری/وز نفاق تیر و قصد ماه و کید مشتری

4( روزگار است این که گه عّزت دهد گه خوار دارد/چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

نام وزن کدام گزینه در کمانک روبه روی آن نادرست است؟-    

1( نه از آن حالتیست ای عاقل / که در او عقل کس بدید آید )رمل(

2( ز روز گذر کردن اندیشه کن / پرستیدن دادگر پیشه کن )متقارب(

3( با من بگو تا کیستی؟ مهری بگو، ماهی بگو / خوابی خیالی چیستی؟ اشکی بگو، آهی بگو )رجز( 

4( به هر نغمه که خسرو ساز می داد / جوابش هم به نکته باز می داد )هزج(

وزن های عروضی »رجز مثمن سالم - هزج مثمن سالم - متقارب مثمن محذوف« به ترتیب در کدام گزینه صحیح آمده است؟ - - 5

الف( اگر کار بوده است و رفته قلم/ چرا خورد باید به بیهوده غم؟

ب( نه هر کو نقش نظمی زد کالمش دل پذیر افتد / تذرو طرفه من گیرم که چاالکست شاهینم 

ج( من عاشق تنهاییام، سرگشتۀ شیدایی ام / دیوانۀ رسوایی ام، تو هر چه می خواهی بگو 

4( الف - ج - ب 3( ب - الف – ج    2( ج - ب - الف    1( ج - الف - ب   

کدام وزن در گروه اوزان دیگر قرار نمی گیرد؟ -    

2( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن  1( مستفعل مستفعل مستفعل فع  

4( مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن 3( مستفعل مستفعل مستفعل مستف  

کدام گزینه بر وزن دوری )دولختی( مقابل سروده شده است؟  -    

1( از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار / صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

2( آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مروت با دشمنان مدارا

3( جهان فرتوت باز، جوانی از سر گرفت / به سر ز یاقوت سرخ، شقایق افسر گرفت

4( ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم / مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را

وزن کدام ابیات به ترتیب »همسان غیردوری« و »همسان دولختی« هستند؟-    

الف( وگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم / همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را

ب( قاف تویی مسکن سیمرغ را/ شمع تویی جان چو پروانه را 

ج( فرات و دجله و جیحون چه تلخ بودندی / اگر مقیم بدندی به جای چون دریا 

د( افالک از تو سرنگون خاک از تو چون دریای خون / ماهت نخوانم ای فزون از ماه ها و سال ها

هـ( مطرب قدح رها کن زین گونه ناله ها کن / جانا یکی بها کن آن جنس بی بها را

4( هـ- الف، ب - ج 3( ب – هـ، ج – د    2( الف - ج، د – هـ    1( د. ب، هـ - الف  
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وزن واژۀ کدام مصراع در مقابل آن نادرست است؟-    

1( ما همه چشمیم و تو نور ای صنم )مفتعلن مفتعلن فاعلن(

2( به هر کار کردم تو را آزمایش )فعولن فعولن فعولن فعل(

3( عاشقان را جست وجو از خویش نیست )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

4( تو بشکن جنگ ما را ای معاّل )مفاعیلن مفاعیلن مفاعی(

بیت کدام گزینه از پایه های آوایی همسان دولختی تشکیل شده است؟-   5

1( هشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد / وین طبع که من دارم با عقل نیامیزد

2( مالمت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد / در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی

3( یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا / یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا

4( آخر نگاهی باز کن وانگه عتاب آغاز کن / چندان که خواهی ناز کن چون پادشاهان بر خدم

هر دو شکل تقسیم بندی پایه های آوایی همه مصراع ها به جز ... درست است. -    

١( اعدا که در کمین اند در غصۀ همین اند

ِی هَـ می ننددر غص ِصدر ک می نند ا ع دا ِک 

َه می ننددر غص ِص ِی َک می نند اع دا ِک  در 

2( از سر و گریم یا چمن از الله گویم یا سمن

یم یا َس مناز ال ِل گویم یا َچ مناز سرو گو

یم یا َس منمن از ال ِل گوگو یم یا َچاز سرو 

3( مست از می و می خواران از نرگس مستش مست

مس تش مستاز نر ِگ ِس ِمی خا ران مس تز ِم ُی

س َمس تش مستاز نر ِگـُی ِمی خا ران مس تز ِم 

4( صد نکته در اندازد صد دام و دغل بسازد

َد غل سا زدصد دا ُمَد رن دا زدصد نک ِت

غل سا زدصد دا ُم َدرن دا زدصد نک ِت َد

با برش هجایی بیت زیر به صورت »سه تایی - چهارتایی« و بار دیگر »چهارتایی - سه تایی« چه وزن های ناهمسان دولختی به -    
دست می آید؟ 

»سلطان که خشم گیرد پر بندگان حضرت/ حکمش رسد ولیکن حّدی بود جفا را« 

2( مفعول فاعالتن، مستفعلن مفعولن  1( مفعول مفاعیلن مستفعلن فعولن    

4( مفعول فاعالتن، مستفعلن فعولن 3( مفعول مفاعیلن مستفعلن مفعولن   
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وزن واژۀ کدام مصراع در مقابل آن نادرست است؟-    

1( ما همه چشمیم و تو نور ای صنم )مفتعلن مفتعلن فاعلن(

2( به هر کار کردم تو را آزمایش )فعولن فعولن فعولن فعل(

3( عاشقان را جست وجو از خویش نیست )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

4( تو بشکن جنگ ما را ای معاّل )مفاعیلن مفاعیلن مفاعی(

بیت کدام گزینه از پایه های آوایی همسان دولختی تشکیل شده است؟-   5

1( هشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد / وین طبع که من دارم با عقل نیامیزد

2( مالمت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد / در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی

3( یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا / یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا

4( آخر نگاهی باز کن وانگه عتاب آغاز کن / چندان که خواهی ناز کن چون پادشاهان بر خدم

هر دو شکل تقسیم بندی پایه های آوایی همه مصراع ها به جز ... درست است. -    

١( اعدا که در کمین اند در غصۀ همین اند

ِی هَـ می ننددر غص ِصدر ک می نند ا ع دا ِک 

َه می ننددر غص ِص ِی َک می نند اع دا ِک  در 

2( از سر و گریم یا چمن از الله گویم یا سمن

یم یا َس مناز ال ِل گویم یا َچ مناز سرو گو

یم یا َس منمن از ال ِل گوگو یم یا َچاز سرو 

3( مست از می و می خواران از نرگس مستش مست

مس تش مستاز نر ِگ ِس ِمی خا ران مس تز ِم ُی

س َمس تش مستاز نر ِگـُی ِمی خا ران مس تز ِم 

4( صد نکته در اندازد صد دام و دغل بسازد

َد غل سا زدصد دا ُمَد رن دا زدصد نک ِت

غل سا زدصد دا ُم َدرن دا زدصد نک ِت َد

با برش هجایی بیت زیر به صورت »سه تایی - چهارتایی« و بار دیگر »چهارتایی - سه تایی« چه وزن های ناهمسان دولختی به -    
دست می آید؟ 

»سلطان که خشم گیرد پر بندگان حضرت/ حکمش رسد ولیکن حّدی بود جفا را« 

2( مفعول فاعالتن، مستفعلن مفعولن  1( مفعول مفاعیلن مستفعلن فعولن    

4( مفعول فاعالتن، مستفعلن فعولن 3( مفعول مفاعیلن مستفعلن مفعولن   
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هجای پایان نیم مصراع در کدام یک از ابیات زیر، هجای کوتاه است؟-   5

1( عقل از پی عشق آمد در عالم خاک ار نی / عقلی بنمی باید بی عهد و وفایی را

2( شکوفه ها شکفته وز چشم بد نهفته / غیرت مرا بگفته می خور دهان میاال

3( مرغان در قفس بین در شست ماهیان بین / دل های نوحه گر بین زان مکر ساز دانا

4( خود را بزن تو بر من این است زنده کردن / ابر مرده زن چو عیسی افسون معتمد را

وزن کدام بیت امکان دو گونه دسته بندی خوشه ای را دارد؟- 5 5

1( اشک ز بیداد عشق پرده گشا می شود / فهم معما کنید آبله وا می شود

2( عمر گذشت و همچنان داغ وفاست زندگی/ زحمت دل کجا بریم آبله پاست زندگی

3( چندین دماغ دارد اقبال و جاه مینا / بر عرش می توان چید از دستگاه مینا

4( عمری است چون گل می روم ترین باغ حرمان در بغل / از رنگ دامن پر کمر، از بر گریبان در بغل

وزن چند بیت از گزینه های زیر وزن دوری »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« است؟- - 5

الف( گریزند بی گناه، عادت بخت من است / َور بنوازد به لطف غایت احسان اوست

ب( هر غزلم نامه ای است صورت حالی در او / نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست

پ( ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان / راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت

ت( گاه مرا آب کند از پی پاکی طلبان / آگاه مرا خار کند از ره بد اختر خود

ث( از در خویشم َمران کاین نه طریق وفاست / در همه شهری غریب در همه ملکی گداست

4( چهار 3( یک     2( پنج   1( سه    

وزن و آهنگ کدام بیت برای بیان حماسی شعر مناسب است؟-    

1( چند زنی تیر به هر گوشه ای / غافلی از توشه بی توشه ای

2( فرستاده آمد به کردار گرد / شنیده سخن ها همه یاد کرد

3( ذره ای کان محو شد در آفتاب / جنگ او بیرون شد از وصف و حساب

4( ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟ / یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟

تعداد هجاهای هر پایۀ آوایی در کدام بیت یکسان نیست؟-    

1( برون جستم از تنگ ترکان چو دیدم/ جهان درهم افتاده چون مو ی زنگی

2( اگر عاشق نمی بودیم صائب/ چه می کردیم با این زندگانی؟

3( ای خمشی مغز منی پرده آن نغز منی / کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و رجا

4( بی خبری ز پای خم برد به سیر عالمم / ورنه به اختیار کس ترك وطن نمی کند

هجاهای کدام گزینه یکی از ارکان عروضی بیت زیر نیست؟-    

»هیچ فلک دفع کند از سر خود دور سفر/ هیچ زمین دفع کند از تن خود زلزله را«

4( تن خود  3( زلزله را    2( هیچ فلک    1( از سر خود  
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تعداد پایۀ آوایی در کدام بیت متفاوت است؟ -    

1( در بن خانه است جهان تنگ و منگ / زود برآیید به بام سرا

2( که از این سو همه جان است و حیات / که از این سو همه لطف است و کرم

3( چو در کان روم او عقیق است و لعل / چو در بحر آیم بود گوهر او

4( تو را در پوستین من می شناسم / همان جان منی در پوست جانا

وزن واژۀ کدام بیت برابر »مفاعیلن مفاعیلن مفاعی« است. -    

1( عمر را نبود وفا ااّل تو عمر / باوفایی باوفایی باوفا

2( بر او گشته ترسان بر او گشته لرزان / زهی علتی کان دوایی ندارد

3( کنار خویش دریا کردم از اشك / تماشا چون نیایی سوی دریا

4( تو از خواری همی نالی نمی بینی عنایت ها / مخواه از حق عنایت ها و یا کم کن شکایت ها

کلمات کدام گزینه به ترتیب با وزن واژه های »مستفعلن، مفاعیلن، فاعالتن و مفتعلن« متناسب است؟-   5

2( روزگاری / خواستنی / تماشاگر / معتمدین 1( آالله ها / سؤاالت / پرسشگری / پارسایان  

4( مخالفت / پری پیکر / قاطعیت / ادبیات 3( دریادالن / وفاداری / پادشاهی / صبحَدمان   

« سروده شده است؟-   5 U / U / U− − − − − − − − کدام بیت مطابق خوشه های هجایی »

1( عاشقان را گرچه در باطن جهانی دیگرست / عشق آن دلدار ما را ذوق و جانی دیگرست

2( تا که دانش گم کند مر راه را / تا که عاقل بشکند فرهنگ را

3( من از این جا به مالمت نروم / که من ای نجا به امیدی گروم

4( چه ذوق از ذکر پیدا آید آن را / که پنهان شوق مذکوری ندارد

بیت کدام گزینه از نظر وزن واژه و خوشه های هجایی با بیت »سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی/ دل ز تنهایی به جان آمد -   5
خدا را همدمی« یکسان است؟

1( نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس / پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

2( سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش / اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

3( گرچه یاران فارغند از یاد من / از من ایشان را هزاران یاد باد

4( به طاعت قرب ایزد می توان یافت / قدم در نه گرت هست استطاعت

در همۀ گزینه ها به استثنای .............. یک هجای کوتاه، بلند در نظر گرفته شده است. - 5 5

1( بهار آمد بهار آمد سالم آورد مستان را / از آن پیغمبر خوبان پیام آورد مستان را

2( زبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفت / شنید آن سرو از سوسن قیام آورد مستان را

3( ز اول باغ در مجلس نثار آورد آن گه نقل / چو دید از الله کوهی که جام آورد مستان را

4( که جان ما را بهار آورد و ما را روی یار آورد / ببین کز جمله دولت ها کدام آورد مستان را
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تعداد پایۀ آوایی در کدام بیت متفاوت است؟ -    

1( در بن خانه است جهان تنگ و منگ / زود برآیید به بام سرا

2( که از این سو همه جان است و حیات / که از این سو همه لطف است و کرم

3( چو در کان روم او عقیق است و لعل / چو در بحر آیم بود گوهر او

4( تو را در پوستین من می شناسم / همان جان منی در پوست جانا

وزن واژۀ کدام بیت برابر »مفاعیلن مفاعیلن مفاعی« است. -    

1( عمر را نبود وفا ااّل تو عمر / باوفایی باوفایی باوفا

2( بر او گشته ترسان بر او گشته لرزان / زهی علتی کان دوایی ندارد

3( کنار خویش دریا کردم از اشك / تماشا چون نیایی سوی دریا

4( تو از خواری همی نالی نمی بینی عنایت ها / مخواه از حق عنایت ها و یا کم کن شکایت ها

کلمات کدام گزینه به ترتیب با وزن واژه های »مستفعلن، مفاعیلن، فاعالتن و مفتعلن« متناسب است؟-   5

2( روزگاری / خواستنی / تماشاگر / معتمدین 1( آالله ها / سؤاالت / پرسشگری / پارسایان  

4( مخالفت / پری پیکر / قاطعیت / ادبیات 3( دریادالن / وفاداری / پادشاهی / صبحَدمان   

« سروده شده است؟-   5 U / U / U− − − − − − − − کدام بیت مطابق خوشه های هجایی »

1( عاشقان را گرچه در باطن جهانی دیگرست / عشق آن دلدار ما را ذوق و جانی دیگرست

2( تا که دانش گم کند مر راه را / تا که عاقل بشکند فرهنگ را

3( من از این جا به مالمت نروم / که من ای نجا به امیدی گروم

4( چه ذوق از ذکر پیدا آید آن را / که پنهان شوق مذکوری ندارد

بیت کدام گزینه از نظر وزن واژه و خوشه های هجایی با بیت »سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی/ دل ز تنهایی به جان آمد -   5
خدا را همدمی« یکسان است؟

1( نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس / پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

2( سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش / اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام

3( گرچه یاران فارغند از یاد من / از من ایشان را هزاران یاد باد

4( به طاعت قرب ایزد می توان یافت / قدم در نه گرت هست استطاعت

در همۀ گزینه ها به استثنای .............. یک هجای کوتاه، بلند در نظر گرفته شده است. - 5 5

1( بهار آمد بهار آمد سالم آورد مستان را / از آن پیغمبر خوبان پیام آورد مستان را

2( زبان سوسن از ساقی کرامت های مستان گفت / شنید آن سرو از سوسن قیام آورد مستان را

3( ز اول باغ در مجلس نثار آورد آن گه نقل / چو دید از الله کوهی که جام آورد مستان را

4( که جان ما را بهار آورد و ما را روی یار آورد / ببین کز جمله دولت ها کدام آورد مستان را
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کدام گزین خوانش و پایه های آوایی بیت زیر را به درستی نشان می دهد؟-    

»هرچه گویم عشق را شرح و بیان/ چون به عشق آیم خجل گردم از آن«

)1
ُح      َب     یانعشـ    ق    را    شرَهر      ِچ    گو      یم
َد       َمز     آنیم      َخ    جل    گرُچن    ِبـ     عشـ    قا

)2
َو      َب     یانعشـ    ق    را    شرحهر      ِچ    گو      یم
َدم       از     انیم      َخ    جل    گرُچون    ِبـ    عشـ    قا

ُح      َبـ     یانعشـ    ق    را    شرَهر      ِچ    گو      یم3(

َد       مز     انآیم      َخ    جل    گرچو     ن     ِبـ      عشق

)4
ُح      َبـ     یانعشـ    ق    را    شرَهر      ِچ    گو      َیم
َدم       َا     زانیم      َخ    ِجل    گرُچن    ِبـ     عشـ    قا

خوانش مصراع ها و جداسازی پایه های آوایی در همۀ مصراع ها به جز ......... نادرست انجام شده است. -    

دا من آ ورپا ی گو درری َن با شدعش  ُق  مس تو
ِمن  قا ر َم  راَخس ته به طو ر تو  ییمر ِغ   ُک ِه 

ِف  عش  رت  کنُخ  دا را  صر  ِد  ای  دا ری ُچ گل  گر ُخر   
جا  ییسا   قی   ُکدز   غص   صهِد  لم   خون   ُش  

2( مرغ ُکه طور تویی خسته به منقار مرا: 1( عشق و مستوری نباشد پای گو در دامن آور:   

4( دلم خون شد از غصه ساقی کجایی: 3( چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن:  

در بیت زیر به ترتیب چند هجای کشیده چند هجای بلند و چند هجای کوتاه وجود دارد؟-    

)ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف/ آفتابی است که در پیش سحابی دارد(

2( هفت ـ دوازده ـ هشت 1( شش ـ یازده ـ هشت  

4( چهار ـ دوازده ـ نه 3( پنج ـ یازده ـ نه  

تعداد پایه های آوایی کدام بیت از سایر ابیات بیشتر است؟-    

2( عشق هایی کز پی رنگی بود / عشق نبود عاقبت ننگی بود 1( نکوهش مکن چرخ نیلوفری را / برون کن ز سر باد و خیره سری را 

4( مسلمانان مرا وقتی دلی بود / که با او گفتمی گر مشکلی بود 3( دلم پر شعله گردان سینه پر دود / زبانم کن به گفتن آتش آلود 

« مطابقت ندارد؟-     U U U U− − − − − − − − کدام گزینه با الگوی هجایی »

1( رفیقان چنان عهد صحبت شکستند    2( دلم خون شد از غّصه ساقی کجایی

3( بسی پادشایی کنم در گدایی     4( مِکش رنج بیهوده خرسند باش
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تعداد هجای بلند در کدام گزینه بیش تر از سایر گزینه هاست؟-    

2( ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها 1( خون ما خوردند این کافر دالن            

4( دادیم به یك جلوه رویت دل و دین را 3( چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روانت   

وزن کدام مصراع متفاوت است؟-    

2( چو نی نالدم استخوان از جدایی 1( چو خواهی که نامت بود جاودان   

4( برانداز بیخی که خار آورد 3( درودت فرستم که در خاطری   

تعداد هجاهای کشیده کدام مصراع متفاوت است؟-    

2( که گه زین موج بر اوجم گهی زان اوج در پستم 1( امروز چه روز است بگو روز سعادت   

4( که رخ چو آفتابش بکشد چراغ ها را 3( شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها  

کدام گزینه از دید آهنگ و موسیقی با سایر گزینه ها متفاوت است؟-    

1( ای رونق هر گلشنی و ای روزن هر خانه ای / هر ذّره از خورشید تو تابنده چون دردانه ای

2( سرو درآید ز پای گر تو بجنبی ز جای / ماه بیفتد به زیر گر تو برآیی به بام

3( ای خّرم از فروغ رخت الله زار عمر / بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

وزن کدام بیت امکان دو گونه دسته بندی خوشه ای را ندارد؟- 5 5

1( یاران درین چمن به تکّلف طرب کنید/ اینجا خضاب هم شب عیدی ست زال را 

2( هرکه درین دایره دوران کند/ نقطۀ دل آینه جان کند

3( گر شکوه کنیم بی تمیزیم/ ور شکر، خیال نارساییم

4(  رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم/ جز گرد تحیر رقمی نیست در اینجا

در همۀ گزینه ها به جز ......... در مصراع اول بیش از یک بار حذف همزه صورت گرفته است.-    

1( مگر تو لوح محفوظی که درس غیب از او گیرند/ و یا گنجینۀ رحمت کز او پوشند خلعت ها

2( بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب/ آورد آتشی که نمیرد به هیچ آب

3( بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز/ بازآمدم که ساعد سلطانم آرزوست

4( قدر من او شناسد و شکر من او کند/ کاندر فنای خویش بدیده است عود سود 

در کدام بیت، در مصراع اول دو اختیار زبانی تغییر مصّوت کوتاه به بلند به کار رفته است؟-    

1( صورت علمی تو را خود باید الفغدن به جهد / در تو ایزد نافریند آنچه در کس نافرید

2( آن قوت جوانی و آن صورت بهشتی / ای بی خرد تن من از دست چون بهشتی

3( شخص خفت و خرس میراندش مگس / وز ستیز آمد مگس زو باز پس

4( شبی تاری چو بی ساحل دمان پر قیر دریایی / فلك چون پر ز نسرین برگ نیل اندوده صحرایی
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تعداد هجای بلند در کدام گزینه بیش تر از سایر گزینه هاست؟-    

2( ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها 1( خون ما خوردند این کافر دالن            

4( دادیم به یك جلوه رویت دل و دین را 3( چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روانت   

وزن کدام مصراع متفاوت است؟-    

2( چو نی نالدم استخوان از جدایی 1( چو خواهی که نامت بود جاودان   

4( برانداز بیخی که خار آورد 3( درودت فرستم که در خاطری   

تعداد هجاهای کشیده کدام مصراع متفاوت است؟-    

2( که گه زین موج بر اوجم گهی زان اوج در پستم 1( امروز چه روز است بگو روز سعادت   

4( که رخ چو آفتابش بکشد چراغ ها را 3( شد خارها گلزارها از عشق رویت بارها  

کدام گزینه از دید آهنگ و موسیقی با سایر گزینه ها متفاوت است؟-    

1( ای رونق هر گلشنی و ای روزن هر خانه ای / هر ذّره از خورشید تو تابنده چون دردانه ای

2( سرو درآید ز پای گر تو بجنبی ز جای / ماه بیفتد به زیر گر تو برآیی به بام

3( ای خّرم از فروغ رخت الله زار عمر / بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

وزن کدام بیت امکان دو گونه دسته بندی خوشه ای را ندارد؟- 5 5

1( یاران درین چمن به تکّلف طرب کنید/ اینجا خضاب هم شب عیدی ست زال را 

2( هرکه درین دایره دوران کند/ نقطۀ دل آینه جان کند

3( گر شکوه کنیم بی تمیزیم/ ور شکر، خیال نارساییم

4(  رمز دو جهان از ورق آینه خواندیم/ جز گرد تحیر رقمی نیست در اینجا

در همۀ گزینه ها به جز ......... در مصراع اول بیش از یک بار حذف همزه صورت گرفته است.-    

1( مگر تو لوح محفوظی که درس غیب از او گیرند/ و یا گنجینۀ رحمت کز او پوشند خلعت ها

2( بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب/ آورد آتشی که نمیرد به هیچ آب

3( بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز/ بازآمدم که ساعد سلطانم آرزوست

4( قدر من او شناسد و شکر من او کند/ کاندر فنای خویش بدیده است عود سود 

در کدام بیت، در مصراع اول دو اختیار زبانی تغییر مصّوت کوتاه به بلند به کار رفته است؟-    

1( صورت علمی تو را خود باید الفغدن به جهد / در تو ایزد نافریند آنچه در کس نافرید

2( آن قوت جوانی و آن صورت بهشتی / ای بی خرد تن من از دست چون بهشتی

3( شخص خفت و خرس میراندش مگس / وز ستیز آمد مگس زو باز پس

4( شبی تاری چو بی ساحل دمان پر قیر دریایی / فلك چون پر ز نسرین برگ نیل اندوده صحرایی
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وزن بیت زیر، کدام است؟-    

سرو ندیدم بدین صفت متمایل«  »جلوه کنان می روی و باز می آیی 

2( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن 1( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع   

4( مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن 3( مفتعلن مفتعل مفاعلن مفتعلن   

 در همه ی مصراع ها به جز مصراع .................. اختیارات شاعری وجود دارد.-    

1( گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین

2( مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

3( ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی

4( طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک

در کدام بیت، اختیار زبانی »بلند تلفظ کردن مصّوت کوتاه« و »کوتاه تلفظ کردن مصّوت بلند« در کنار هم قرار گرفته اند؟-   5

1( اگر شعری ز شعری بگذرانی / به شعری رفعت شعری بیابی 

2( غالم عشق شو کز مفتی دل / ورای عاشقی فتوی نیابی

3( عصا تا در کفت شعبان نگردد / ز چوبی معجز موسی نیابی 

4( برو خواجو که از سلطان عشقش / برون از آب چشم اجری نیابی

از آخرین پایه آوایی کدام گزینه یك هجا حذف نشده است؟-    

2( نسیم خلد می وزد مگر ز جویبارها 1( گرچه بتا نیست تو را ز آه دلم احتراز  

4( کجا اکنون توانم رخت بستن از کنارت 3( سخنش معجز دهر آمد از این به سخنان  

نشانه های هجایی کدام مصراع نادرست است؟-    

U U U U− − − − − − − − − − − − 1( تا مگر پیرانه سر از سر بگیرم نوجوانی: 

U U U U− − − − − − − − 2( عجب نیست خندد اگر گل به سروی: 

UU UU UU UU− − − − − − − 3( که حکیمان جهان را مژه خون پاال بود: 

U U U U− − − − − − − − − − − − 4( که با مستان مجلس درنگیرد زهد و پرهیزت: 

وزن کدام گزینه، با سایرین متفاوت است؟-    

1( ُمرده بدم، زنده شدم، گریه بدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

2( سوزد مرا سازد مرا در عشق اندازد مرا / وز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند

3( سعدی فغان از دست ما الیق نبود ای بی وفا / طاقت نمی یارم جفا کار از فغانم می رود

4( شب تا سحر می نغنوم و اندرز کس می نشنوم / وین ره نه قاصد می روم کز کف عنانم می رود
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تقطیع هجایی کدام مصراع درست انجام شده است؟-    

1( ز هر باد، چون گرد منما بلندی:

ُب لن دی د من ما  چون گر  ز هر باد 

2( دام در ره، نه هوی را تا نیفتادی به دام:

دی ِب دام تا َن ُیف  تا  ِنه َه  وا  را  دا  م در  ره 

3( گر هست آتش ذره ای آن ذّره دارد شعله ها:

د  شع  ِل  ها آن  ذر  ره  دار  تش  ذ ره  ای  گر  هس  ت آ 

4( یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی:

ِچ  خان دس تی  ط  کز  مر دن   دز  سق  را  ِی  کی  پر  سی 

در کدام یک از ابیات زیر حذف همزه صورت نگرفته است؟-    

1( بخوان ای مرغ اگر داری زبانی / بخند ای صبح اگر داری دهانی

2( سر دفتر آیت نکویی / شاهنشه ملك خوبرویی

3( غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل / که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را

4( هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

 به شکل یکسان تقطیع می شوند؟-    
ً
هر دو مصراع کدام گزینه، کامال

ب( چون کلیدش را شکستی از که باشد فتح بابت الف( آن چنان فّرخ شبی دیگر نمی بینم به خواب  

م می برد
ّ
ت( طفل بازیگوش آرام از معل پ( گفتم که بنما نردبان تا بر روم بر آسمان  

ث( به از صبحی تو خلقان را به هر روز

4( الف، ث 4( ب، پ     2( پ، ث     1( الف، ت    

خّط عروضی کدام مصراع در مقابل آن درست است؟-    

1( دریای جمال تو چون موج زند ناگه: دریاِی َجماِل ُت ُچن ُمچ َزَند ناَگه

2( همی زد چشمك آن نرگس به سوی گل که خندانی: َهمی َزد ِچشمک آن َنرِگس ِب سوِی ُگل ِک َخندانی

3( رها کن این همه را نام یار و دلبر گو: َر هاُک نین َهِم را نا ِم یا ُر ِدلَبر گو

4( به گرد چرخ استعاره چو مشتاقان آواره: ِبه َگرِد چرخ استار ُچ مشتاقانا وا ِر

شاعر در کدام بیت از اختیار شاعری »ابدال« استفاده کرده است؟-    

1( زهر به پیش او ببر تا کندش به از شکر / قهر به پیش او بنه تا کندش همه رضا

2( دور مرو سفر مجو پیش تو است ماه تو / نعره مزن که پیش لب می شنود ز تو دعا

3( بام و هوا تویی و بس نیست روی به جز هوس / آب حیات جان تویی صورت ها همه سقا

4( من ز سالم گرم او آب شدم ز شرم او / وز سخنان نرم او آب شوند سنگ ها
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تقطیع هجایی کدام مصراع درست انجام شده است؟-    

1( ز هر باد، چون گرد منما بلندی:

ُب لن دی د من ما  چون گر  ز هر باد 

2( دام در ره، نه هوی را تا نیفتادی به دام:

دی ِب دام تا َن ُیف  تا  ِنه َه  وا  را  دا  م در  ره 

3( گر هست آتش ذره ای آن ذّره دارد شعله ها:

د  شع  ِل  ها آن  ذر  ره  دار  تش  ذ ره  ای  گر  هس  ت آ 

4( یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی:

ِچ  خان دس تی  ط  کز  مر دن   دز  سق  را  ِی  کی  پر  سی 

در کدام یک از ابیات زیر حذف همزه صورت نگرفته است؟-    

1( بخوان ای مرغ اگر داری زبانی / بخند ای صبح اگر داری دهانی

2( سر دفتر آیت نکویی / شاهنشه ملك خوبرویی

3( غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل / که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را

4( هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما

 به شکل یکسان تقطیع می شوند؟-    
ً
هر دو مصراع کدام گزینه، کامال

ب( چون کلیدش را شکستی از که باشد فتح بابت الف( آن چنان فّرخ شبی دیگر نمی بینم به خواب  

م می برد
ّ
ت( طفل بازیگوش آرام از معل پ( گفتم که بنما نردبان تا بر روم بر آسمان  

ث( به از صبحی تو خلقان را به هر روز

4( الف، ث 4( ب، پ     2( پ، ث     1( الف، ت    

خّط عروضی کدام مصراع در مقابل آن درست است؟-    

1( دریای جمال تو چون موج زند ناگه: دریاِی َجماِل ُت ُچن ُمچ َزَند ناَگه

2( همی زد چشمك آن نرگس به سوی گل که خندانی: َهمی َزد ِچشمک آن َنرِگس ِب سوِی ُگل ِک َخندانی

3( رها کن این همه را نام یار و دلبر گو: َر هاُک نین َهِم را نا ِم یا ُر ِدلَبر گو

4( به گرد چرخ استعاره چو مشتاقان آواره: ِبه َگرِد چرخ استار ُچ مشتاقانا وا ِر

شاعر در کدام بیت از اختیار شاعری »ابدال« استفاده کرده است؟-    

1( زهر به پیش او ببر تا کندش به از شکر / قهر به پیش او بنه تا کندش همه رضا

2( دور مرو سفر مجو پیش تو است ماه تو / نعره مزن که پیش لب می شنود ز تو دعا

3( بام و هوا تویی و بس نیست روی به جز هوس / آب حیات جان تویی صورت ها همه سقا

4( من ز سالم گرم او آب شدم ز شرم او / وز سخنان نرم او آب شوند سنگ ها
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در کدام یک از گزینه های زیر اختیار قلب صورت گرفته است؟-   5

1( گفت که خاقانیا روی تو زرفام نیست / گفتم معذوردار زر ننماید به شب

2( ز شرم عشق خموشم کجاست گریه شوق؟ / که با تو شرح دهد مشکلی که من دارم

3( سینه خاقانی و غم تا نزند ز وصل دم / دعوی عشق و وصل هم تا ز سگان کیست او

4( درون آتش از آنم که آتشین گل من / مرا چو پاره دل در کنار باید و نیست

ِعالتن استفاده کرده است؟-    
َ

در کدام بیت شاعر از اختیار وزنی فاعالتن به ف

1( عشق بازی را تحمل باید ای دل پای دار / گر ماللی بود بود و گر خطایی رفت رفت

2( لذت فقر چو باده ست که پستی جوید / که همه عاشق سجد هست و تواضع سرمست

3( عهد و پیمان فلك را نیست چندان اعتبار / عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم

4( چون تیغ به دست آری مردم نتوان ُکشت/ نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت 

نام وزن »مفتعلن، مفتعلن، مفتعلن، مفتعلن« کدام است؟-   5

2( مضارع مثمن کامل 1( رجز مثمن مطوی   

4( هزج مثمن اخرب مکفوف مجبوب 3( رجز مثمن سالم   

مصراع )آن خشت بود که پر توان زد( با مصراع همه گزینه ها به جز گزینه ی ............... هم وزن است؟-    

2( گر آتش دل نهفته داری 1( ای مشت زمین بر آسمان شو  

4( تا در دو ورم فرو نشیند 3( جز تو به رهی دگر نمی دانم  

بیت کدام گزینه در وزن همسان دو لختی سروده شده است؟-    

1( می لعل پیش آر و پیش من آی / به یك دست جام و به یك دست چنگ

2( حال دل با تو گفتنم هوس است / خبر دل شنفتنم هوس است

3( گرم قبول کنی ور برانی از بر خویش / نگردم از تو وگر خود فدا کنم سر خویش

4( ای بوی آشنایی دانستم از کجایی / پیغام وصل جانان پیوند روح دارد

« می باشد؟-   5 U / UU / U / UU− − − − − − − − تقطیع هجایی و ارکان کدام بیت به شکل »

1( گریۀ شام و سحر ُشکر که ضایع نگشت/ قطرۀ باران ما گوهر یکدانه شد             2( دیر بماندم در این سرای کهن من / تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن

3( دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت / رخت بربندم و تا ملك سلیمان بروم             4( باز جهان تیز پر و خلق شکار است / باز جهان را جز از شکار چه کار است

وزن کدام بیت متفاوت است؟-    

1( حافظ نه غالمیست که از خواجه گریزد / صلحی کن و بازآ که خرابم ز عتابت

2( بگشود نقاب از رخ، بربود دل و دینم  / زنار سر زلفش جانم به میان دربست

3( آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست / وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

4( از غمزه روی او گه مستم و گه هشیار / وز طره لعل او گه نیستم و گه هست
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بیت های کدام گزینه به تمامی بر وزن »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است؟- - 5

الف( مست شوند چشم ها از سکرات چشم او / رقص کنان درخت ها پیش لطافت صبا

ب( طبع تو دمساز نیست عاشق دلسوز را / خوی تو یاری گر است یار بدآموز را

ج( تا ز چمن دماغ را بوی بهار مارسد / ضبط خودم چه ممکن است نامه یار می رسد

د( من ز پی شرم خداوند خویش / رفته ز جای خود و پیوند خویش

4( ب، ج 3( ب، د    2( الف، ج     1( الف، ب    

چند بیت از بیت های زیر دارای وزن همسان دولختی است؟-    

الف( من سر و پا گم کنم دل ز جهان برکنم / گر نفسی او به لطف سر بنخارد مرا

ب( درد دلم را طبیب چاره ندانست / مرهم این ریش پاره پاره ندانست

پ( در دیده چه کار آید این اشك چو بارانم / بر دیده اگر جانا سروی چو تو ننشانم

ت( ما را چه غم امروز که معشوقه به کام است / عالم به مراد دل و اقبال غالم است

ث( گر در شراب عشقم از تیغ می زنی حد / ای مست محتسب کش حدیست این ستم را

4( چهار  3( سه     2( دو     1( یک     

خوشه های هجایی » « نشان دهنده ی وزن مصراعی از کدام بیت است؟-    

1( ندانم هیچ کس در عهد حسنت / که با دل باشد ااّل بی بصارت

2( گر نمیرد طالبی در بند دوست / سهل باشد زندگانی مشکل است

3( تا به گریبان نرسد دست مرگ / دست ز دامن نکنیمت رها

4( دریای هستی َدم به دم / در چرخ و تاب و پیچ و خم

وزن واژۀ کدام بیت »مستفعلن مستفعلن مستعفلن مستعفلن« است و در آن ارایۀ استعاره یافت می شود؟-    

1( امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است / آهسته تا نبود خبر رندان شاهدباز را

2( ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا / ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا بیا

3( بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در / ااّل شهید عشق به تیر از کمان دوست

4( روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد / زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تقدیر ما

وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست آمده است؟-    

1( ره این است، روی از طریقت متاب: فعولن فعولن فعولن فعولن

2( رمقی بیش نمانده است گرفتار غمت را: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

3( از دشت و دریا در طلب باید گذشتن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

4( سر نتوانم که برآرم چو چنگ: مفتعلن مفتعلن فاعلن



سواالت عروض و قافیه

197

بیت های کدام گزینه به تمامی بر وزن »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است؟- - 5

الف( مست شوند چشم ها از سکرات چشم او / رقص کنان درخت ها پیش لطافت صبا

ب( طبع تو دمساز نیست عاشق دلسوز را / خوی تو یاری گر است یار بدآموز را

ج( تا ز چمن دماغ را بوی بهار مارسد / ضبط خودم چه ممکن است نامه یار می رسد

د( من ز پی شرم خداوند خویش / رفته ز جای خود و پیوند خویش

4( ب، ج 3( ب، د    2( الف، ج     1( الف، ب    

چند بیت از بیت های زیر دارای وزن همسان دولختی است؟-    

الف( من سر و پا گم کنم دل ز جهان برکنم / گر نفسی او به لطف سر بنخارد مرا

ب( درد دلم را طبیب چاره ندانست / مرهم این ریش پاره پاره ندانست

پ( در دیده چه کار آید این اشك چو بارانم / بر دیده اگر جانا سروی چو تو ننشانم

ت( ما را چه غم امروز که معشوقه به کام است / عالم به مراد دل و اقبال غالم است

ث( گر در شراب عشقم از تیغ می زنی حد / ای مست محتسب کش حدیست این ستم را

4( چهار  3( سه     2( دو     1( یک     

خوشه های هجایی » « نشان دهنده ی وزن مصراعی از کدام بیت است؟-    

1( ندانم هیچ کس در عهد حسنت / که با دل باشد ااّل بی بصارت

2( گر نمیرد طالبی در بند دوست / سهل باشد زندگانی مشکل است

3( تا به گریبان نرسد دست مرگ / دست ز دامن نکنیمت رها

4( دریای هستی َدم به دم / در چرخ و تاب و پیچ و خم

وزن واژۀ کدام بیت »مستفعلن مستفعلن مستعفلن مستعفلن« است و در آن ارایۀ استعاره یافت می شود؟-    

1( امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است / آهسته تا نبود خبر رندان شاهدباز را

2( ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا / ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا بیا

3( بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در / ااّل شهید عشق به تیر از کمان دوست

4( روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد / زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تقدیر ما

وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست آمده است؟-    

1( ره این است، روی از طریقت متاب: فعولن فعولن فعولن فعولن

2( رمقی بیش نمانده است گرفتار غمت را: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

3( از دشت و دریا در طلب باید گذشتن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع

4( سر نتوانم که برآرم چو چنگ: مفتعلن مفتعلن فاعلن
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مصراع )آن خشت بود که پر توان زد( با مصراع همه گزینه ها به جز گزینه ی ............... هم وزن است؟-    

2( گر آتش دل نهفته داری 1( ای مشت زمین بر آسمان شو  

4( تا در دو ورم فرو نشیند 3( جز تو به رهی دگر نمی دانم  

در پایان ابیات همه گزینه ها به جز گزینه … یك هجا حذف شده است.-    

1( چو از زلف شب باز شد تاب ها / فرو مرد قندیل محراب ها 

2( جهانا همانا فسوسی و بازی / که بر کس نپایی و با کس نسازی

3( در آن حال پیش آمدم دوستی / کزو مانده بر استخوان پوستی

4( همی گفت و در روضه ها می چمید / کزان خار بر من چه گل ها دمید

وزن کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟-    

1( بده ای دوست شرابی که خدایی است، خدایی / نه در او رنج خماری نه در او خوف جدایی

2( همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم / همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

3( هر که معشوقی ندارد عمر ضایع می گذارد / هم چنان ناپخته باشد هرکه بر آتش نجوشد

4( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند / همه اسمند و تو جسمی همه جسم اند و تو جانی

نشانه های هجایی همه گزینه ها درست مشخص شده است به جز… -    

( U / U / U / U)− − − − − − − − 1( پس آن گه بسی عقد گوهر ز هم 

( U / U / U)− − − − − − − − − 2( نه رازش می توانم گفت با کس 
( UU / UU / U / U)− − − − − − − 3( می وصلم بچشان تا در زندان ابد 

( U / UU / UU / UU )− − − − − − − − 4( از در صلح آمده ای یا خالف 

در همه گزینه ها به جز … وزن و آهنگ با محتوا هماهنگ است.-    

1( گل به تاراج رفت و خار بماند / گنج برداشتند و مار بماند

2( عجب است با وجودت که وجود من بماند / تو به گفتن اندر آیی و مرا سخن بماند

3( این همه محنت که فرا پیش ماست / اینت صبورا که دل ریش ماست

4( سوز من با دیگری نسبت مکن / او نمك بر دست و من بر عضو ریش

آهنگ و موسیقی کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟-    

1( دل می برد این خّط نگارین / گویی خط روی دلستان است 

2( دهر جز خانه خّمار نبود / زانکه یك مردم هشیار نداشت

3( بندی مهر تو نبیند خالص / غرقه عشق تو نبیند کنار 

4( سحر است کمان ابروانت / پیوسته کشیده، تا بناگوش
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وزن کدام گزینه در مقابل آن به درستی بیان شده است؟-    

1( به گفت هیچ نیایم چو پر بود دهنم / سر حدیث نخارم چه خوش بود به خدا )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

2( جان را من آفریدم و دردیش داده ام / آن کس که درد داده همو سازدش دوا )مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل(

3( خوش دلم از یار همچنانك تو دیدی / جان پرانوار همچنانك تو دیدی )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع(

4( آن چنان در هوای خاك درش / می رود آب دیده ام که مپرس )فاعالتن فاعالتن فعلن(

کدام بیت در وزن »مفعول مفاعلن مفاعیلن« سروده شده است؟-    

1( ویرانه آب و گل چون مسکن بوم آمد / این عرصه کجا شاید پرواز همایی را

2( ای گشته چنان و آن چنان تر / هر جان که بدیده او چنین را

3( در شهر که دیده است چنین شهر بقی را / در بر که کشیده است سهیل و قمری را

4( صد شعله آتش است در دیده / از نکته دل که آتشین باشد

پایه های آوایی ناهمسان بیت گزینۀ ..... را می توان به  دو صورت تقسیم بندی کرد. -    

1( بس که گله است این نثار و جمله شکایت / شاه شکور مرا نثار نه این بود

2( از خشم و حسد جان را بیگانه مکن با دل / آن را مگذار این جا وین را بمخوان تنها

3( شاد آمدی بیا و ملوکانه آمدی / ای سرو گلستان چمن و الله زار ما

4( زان که عقل از برای مادونی / سجده آرد ز حرص هر دون را

کدام ابیات از چهار پایه آوایی تشکیل نشده اند؟-    

الف( این زمان دوران جان دادن رسید / نوبت در خاك افتادن رسید

ب( خوشش باد آن نسیم صبحگاهی / که دردش بنشینان را دوا کرد

پ( میر من خوش می روی کاندر سروپا میرمت / خوش خرامان شو که پیش قد رعنا می رمت

ت( بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال / چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

4( پ، ب  3( الف، ب     2( ت، الف     1( پ، ت    

نظم پایه های آوایی کدام یک از ابیات زیر با سایر گزینه ها متفاوت است؟-    

1( بگو ای پیك مشتاقان بدان حضرت که مهجوری / سالمی گر نمی شاید جوابی هم نمی ارزد؟

2( ز فرزین بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم / مکن ای شه مکافاتم مکن ای شه مکافاتم

3( زهی دریای گوهربخش موج انگیز پهناور / نه آن را غایت و پایان نه آن را ساحل و معبر

4( ترسم در این دل های شب از سینه آهی سر زند / برقی ز دل بیرون جهد آتش به جاهی در زند

در کدام گزینه به ترتیب سومین پایه آوایی مصراع اول و دومین پایه آوایی مصراع سوم آمده است؟-    

»گویی چه شد آن سرو بن با ما نمی گوید سخن / گو بی وفایی بر مکن، ما نیز هم بد نیستیم

ز ریحان و گل ها که روید ز دل ها / سراسر همه دشت و صحرا چه می شد« 

3( با ما ِن می – ُن گل ها  4( ما ِن  می گو – گل ها کِـ رو  2( با ما ِن می – ها ِک رو ید  1( بن با ما ِن – ها ِک رو ید  
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وزن کدام گزینه در مقابل آن به درستی بیان شده است؟-    

1( به گفت هیچ نیایم چو پر بود دهنم / سر حدیث نخارم چه خوش بود به خدا )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

2( جان را من آفریدم و دردیش داده ام / آن کس که درد داده همو سازدش دوا )مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل(

3( خوش دلم از یار همچنانك تو دیدی / جان پرانوار همچنانك تو دیدی )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع(

4( آن چنان در هوای خاك درش / می رود آب دیده ام که مپرس )فاعالتن فاعالتن فعلن(

کدام بیت در وزن »مفعول مفاعلن مفاعیلن« سروده شده است؟-    

1( ویرانه آب و گل چون مسکن بوم آمد / این عرصه کجا شاید پرواز همایی را

2( ای گشته چنان و آن چنان تر / هر جان که بدیده او چنین را

3( در شهر که دیده است چنین شهر بقی را / در بر که کشیده است سهیل و قمری را

4( صد شعله آتش است در دیده / از نکته دل که آتشین باشد

پایه های آوایی ناهمسان بیت گزینۀ ..... را می توان به  دو صورت تقسیم بندی کرد. -    

1( بس که گله است این نثار و جمله شکایت / شاه شکور مرا نثار نه این بود

2( از خشم و حسد جان را بیگانه مکن با دل / آن را مگذار این جا وین را بمخوان تنها

3( شاد آمدی بیا و ملوکانه آمدی / ای سرو گلستان چمن و الله زار ما

4( زان که عقل از برای مادونی / سجده آرد ز حرص هر دون را

کدام ابیات از چهار پایه آوایی تشکیل نشده اند؟-    

الف( این زمان دوران جان دادن رسید / نوبت در خاك افتادن رسید

ب( خوشش باد آن نسیم صبحگاهی / که دردش بنشینان را دوا کرد

پ( میر من خوش می روی کاندر سروپا میرمت / خوش خرامان شو که پیش قد رعنا می رمت

ت( بهار عمر خواه ای دل وگرنه این چمن هر سال / چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد

4( پ، ب  3( الف، ب     2( ت، الف     1( پ، ت    

نظم پایه های آوایی کدام یک از ابیات زیر با سایر گزینه ها متفاوت است؟-    

1( بگو ای پیك مشتاقان بدان حضرت که مهجوری / سالمی گر نمی شاید جوابی هم نمی ارزد؟

2( ز فرزین بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم / مکن ای شه مکافاتم مکن ای شه مکافاتم

3( زهی دریای گوهربخش موج انگیز پهناور / نه آن را غایت و پایان نه آن را ساحل و معبر

4( ترسم در این دل های شب از سینه آهی سر زند / برقی ز دل بیرون جهد آتش به جاهی در زند

در کدام گزینه به ترتیب سومین پایه آوایی مصراع اول و دومین پایه آوایی مصراع سوم آمده است؟-    

»گویی چه شد آن سرو بن با ما نمی گوید سخن / گو بی وفایی بر مکن، ما نیز هم بد نیستیم

ز ریحان و گل ها که روید ز دل ها / سراسر همه دشت و صحرا چه می شد« 

3( با ما ِن می – ُن گل ها  4( ما ِن  می گو – گل ها کِـ رو  2( با ما ِن می – ها ِک رو ید  1( بن با ما ِن – ها ِک رو ید  
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مصراع )مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد( به ترتیب چند هجای کوتاه چند هجای بلند و چند هجای کشیده دارد؟-    

2( پنج ـ چهار ـ سه  1( پنج ـ پنج ـ سه  

4( پنج ـ شش ـ چهار  3( شش ـ سه ـ چهار  

بیت کدام گزینه اختیار وزنی دارد؟-    

1( مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت / خرابم می کند هردم فریب چشم جادویت

2( هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود / توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

3( دیدم نگار نازنین بر تخت زر در خواب خوش / من از نهیب بیم او چون بید لرزان سنگنك

4( گفت کاین آتش ز آیات خداست / شعله ای از آتش ظلم شماست

در کدام گزینه تعداد هجاهای کشیده بیشتری دیده می شود؟-    

1( مکن این جان که شیرین رفت در خاک/ جهانی مرد و زن را کرد غمناک

2( چو محکوم شد مرگ را ساخت مرد / ولی دل چه ز اندیشه زن به درد

3( گفت پرسیدی آنچه نیست صواب / دهمت آنچنان که هست جواب

4( مست شد آن مهوش و گلنار گشت / رفت در آن آتش و گل نار گشت

در کدام بیت اختیار شاعری ابدال دو بار به کار رفته است؟-     

1( چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست / سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست

2( می کوش به هر ورق که خوانی / کان دانش را تمام دانی

3( بسم الله الرحمن الرحیم / هست کلید در گنج حکیم

4( کیسه هنوز فربه است با تو از آن قوی دلم / چاره چه خاقانی اگر کیسه رسد به الغری

در کدام گزینه »ردیف« وجود ندارد؟-     

1( روز وصل دوستداران یاد باد/ یاد باد آن روزگاران یاد باد

2( نشود فاش کسی آنچه میان من و توست / تا اشارات نظر نامه رسان من و توست

3( هنوز از دهن بوی شیر آیدش/ همی رای شمشیر و تیر آیدش

4( آتش است این بانگ نای و نیست باد/ هرکه این آتش ندارد نیست باد

در کدام بیت هر سه اختیار وزنی »فاعالتن به جای فعالتن، ابدال و بلند بودن هجای پایان مصراع« استفاده شده است؟-     

1( چه توان گفت در لطافت دوست؟ / هرچه گویم از آن لطیف تر است

2( آن که منظور دیده و جان است / نتوان گفت شمس یا قمر است

3( برگ تر خشك می شود به زمان / برگ چشمان ما همیشه تر است

4( سعدی از بارگاه حضرت دوست / تا خبر یافتست، بیخبر است
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 تمام اختیارات بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟-     

»ِبُدرود ای پدر و مادرم، از من بدرود /  که شدم فانی و در دام فنایید همه«

1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن – ابدال – بلند بودن هجای پایانی 

2( آوردن فاعالتن به جای فعالتن – حذف همزه – تغییر کمیت مصّوت کوتاه به بلند  

3( حذف همزه – تغییر کمیت مصّوت بلند به کوتاه – ابدال 

4( تغییر کمیت مصّوت کوتاه به بلند و بلند به کوتاه – حذف همزه – بلند بودن هجای پایانی 

اّولین رکن کدام بیت، مشمول »اختیار وزنی« شده است؟-     

1( به وفای دل من ناله برآرید چنانک / چنبر این فلک شعوذه گر بگشایید

2( به جهان پشت مبندید و به یک صدمۀ آه / مهرۀ پشت جهان یک ز دگر بگشایید

3( سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ / ناودان مژه را راه گذر بگشایید

4( خبر مرگ جگر گوشۀ من گوش کنید/ شد جگر چشمۀ خون، چشم عبر بگشایید

در کدام گزینه تعداد هجاهای کشیده بیشتری دیده می شود؟-     

2( چو محکوم شد مرگ را ساخت مرد / ولی دل چه ز اندیشه زن به درد 1( مکن این جان که شیرین رفت در خاک/ جهانی مرد و زن را کرد غمناک 

4( مست شد آن مهوش و گلنار گشت / رفت در آن آتش و گل نار گشت 3( گفت پرسیدی آنچه نیست صواب / دهمت آنچنان که هست جواب  

حروف اصلی قافیه در کدام بیت مطابق قاعده » « است؟-     

1( که خبر برد ز یار از من مبتالی غمگین / که لبش بریخت خونم به بهانه های رنگین

2( نه باری بدین سان به بار آمدی/ که هر سال بارش دو بار آمدی

3( ساقی به نور باده برافروز جام ما / مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

4( ابلهی دید اشتری به چرا / گفت نقشت همه کژ است چرا؟

وزن واژه مقابل کدام مصراع، نادرست است؟ -     

1( جانم در آویخت با روزگاران: )مستفعلن فع مستفعلن فع(

2( سنگی چو گوهر بستیم بر دل: )فعولن فعولن فعل(

3( باز بنفشه رسید جانب سوسن دو تا: )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

4( در نعل سمند او شکل مه نو پیدا: )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

در مصراع اّول کدام بیت سه اختیار شاعری وزنی روی داده است؟-     

١( گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر / پیوند عمر من نشدی نظم جان فزای

2( چند کوشی که به فرمان تو باشد ایام / نه تو باشی و نه ایام چه خواهد بودن

3( گفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود / برخاستی که بر سر آتش نشانی ام

4( تو درخت خوب منظر همه میوه ای ولیکن / چه کنم به دست کوته که نمی رسد به سیبت
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 تمام اختیارات بیت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟-     

»ِبُدرود ای پدر و مادرم، از من بدرود /  که شدم فانی و در دام فنایید همه«

1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن – ابدال – بلند بودن هجای پایانی 

2( آوردن فاعالتن به جای فعالتن – حذف همزه – تغییر کمیت مصّوت کوتاه به بلند  

3( حذف همزه – تغییر کمیت مصّوت بلند به کوتاه – ابدال 

4( تغییر کمیت مصّوت کوتاه به بلند و بلند به کوتاه – حذف همزه – بلند بودن هجای پایانی 

اّولین رکن کدام بیت، مشمول »اختیار وزنی« شده است؟-     

1( به وفای دل من ناله برآرید چنانک / چنبر این فلک شعوذه گر بگشایید

2( به جهان پشت مبندید و به یک صدمۀ آه / مهرۀ پشت جهان یک ز دگر بگشایید

3( سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ / ناودان مژه را راه گذر بگشایید

4( خبر مرگ جگر گوشۀ من گوش کنید/ شد جگر چشمۀ خون، چشم عبر بگشایید

در کدام گزینه تعداد هجاهای کشیده بیشتری دیده می شود؟-     

2( چو محکوم شد مرگ را ساخت مرد / ولی دل چه ز اندیشه زن به درد 1( مکن این جان که شیرین رفت در خاک/ جهانی مرد و زن را کرد غمناک 

4( مست شد آن مهوش و گلنار گشت / رفت در آن آتش و گل نار گشت 3( گفت پرسیدی آنچه نیست صواب / دهمت آنچنان که هست جواب  

حروف اصلی قافیه در کدام بیت مطابق قاعده » « است؟-     

1( که خبر برد ز یار از من مبتالی غمگین / که لبش بریخت خونم به بهانه های رنگین

2( نه باری بدین سان به بار آمدی/ که هر سال بارش دو بار آمدی

3( ساقی به نور باده برافروز جام ما / مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

4( ابلهی دید اشتری به چرا / گفت نقشت همه کژ است چرا؟

وزن واژه مقابل کدام مصراع، نادرست است؟ -     

1( جانم در آویخت با روزگاران: )مستفعلن فع مستفعلن فع(

2( سنگی چو گوهر بستیم بر دل: )فعولن فعولن فعل(

3( باز بنفشه رسید جانب سوسن دو تا: )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

4( در نعل سمند او شکل مه نو پیدا: )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

در مصراع اّول کدام بیت سه اختیار شاعری وزنی روی داده است؟-     

١( گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر / پیوند عمر من نشدی نظم جان فزای

2( چند کوشی که به فرمان تو باشد ایام / نه تو باشی و نه ایام چه خواهد بودن

3( گفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود / برخاستی که بر سر آتش نشانی ام

4( تو درخت خوب منظر همه میوه ای ولیکن / چه کنم به دست کوته که نمی رسد به سیبت
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در کدام بیت هیچ اختیار شاعری به کار نرفته است؟-     

1( جز از لب لعل جان ننوشم / غیر سر زلف او نگیرم 

2( چو سحر گاه ز گلشن مه عیار بر آمد / چه بسی نعرۂ مستان که ز گلزار برآمد

3( هله نومید نباشی که تو را یار براند / گرت امروز براند نه که فردات بخواند

4( تو بس سمن بران را به کنار در گرفتی / نفسی کنار بگشا بنگر کنار دیگر

حال و هوای حاکم بر فضای کدام بیت متفاوت است؟-     
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در همۀ گزینه ها به جز بیت گزینۀ ..... شعر دارای ردیف است. -  ---

1( تا داد باغ را سمن و گل به نو نوا/ بلبل همی سراید بر گل به نو نوا
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الگوی ساخت قافیۀ کدام شعر براساس »مصّوت +صامت + صامت« نیست؟-     

الف( مرزع سبز فلک دیدم و داس مه نو/ یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو 

ب( آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقص آ / چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقص آ

پ( ننشیند آتشم چو ز حق خاست آرزو / زین سو نظر مکن که ز آنجاست آرزو

ت( ای ساقی و دستگیر مستان / دل را ز وفای مست مستان

ث( سیر نیم سیر نی از لب خندان تو / ای که هزار آفرین بر لب و دندان تو

4( پنج 3( چهار     2( سه     1( دو    

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ .... دارای قافیۀ درونی هستند. -  ---

1( با آن همه بیداد او وین عهد بی بنیاد او / در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می رود

2( ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما / آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

3( حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی / روضه امید تویی راه ده ای یار مرا

4( رستم ازین بیت و غزل ای شه و سلطان ازل / مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا

کدام بیت ذوقافیتین نیست؟-     

1( یاد یاران یار را میمون بود / خاصه کان لیلی و این مجنون بود

گاه ما را خبری چندان 2( ای آن که به کوی دوست تنها گذری خندان / گاهی بنما آ

3( فرسود بنای آفتاب بی باك / بزدود لقای ماهتاب افالك

4( نکرد نوش شرنگ مالل شهر پلید / هر آن که خویش ز جنگ و زوال دهر رهید

کدام واژه، قافیۀ شعر زیر به شمار می رود و نقش مسندی دارد؟-  ---

»تو را من چشم در راهم شباهنگام

که می گیرند در شاخ تالجن سایه ها رنگ سیاهی

و زان دل خستگانت راست اندوهی فراهم

تو را من چشم در راهم.

شباهنگام، در آن دم که بر جا دره  ها چون مرده ماران خفتگانند

در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام

گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی کاهم«

4( نمی کاهم  3( فراهم     2( دام     1( شباهنگام   

کدام بیت »ذوقافیتین« است؟-     

1( مشو تا توانی ز رحمت بری / که رحمت برندت چو رحمت بری

2( روز وصل دوستداران یاد باد/ یاد باد آن روزگاران یاد باد

3( دمی رفت و یاد آمدش روی دوست / دگر خیمه زد بر سر کوی دوست

4( گدا را چو حاصل شود نان شام/ چنان خوش بخسبد که سلطان شام
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پایه های آوایی همسان در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟-     

1( گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم / گفت رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیست

2( گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ / گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت

3( روزگار است  این که گه عّزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

4( هیچ کس را بر من از یاران مجلس دل نسوخت / شمع می بینم که اشکش می رود بر روی زرد

پایه های آوایی کدام گزینه نادرست است؟-     

( / U U /U U /U U )− − − − − − − 1( ای ستاره ها که بر فراز آسمان 

( U / U / U )− − − − − − − − − 2( من کبوترهای شعرم را دهم پرواز 

( U / U / U / U )− − − − − − − − 3( ای برادر ز خود یك دمی شو رها 

( U / U / U / U)− − − − − − − − − − − − 4( نصیحت گوی را از من بگو ای خواجه دم درکش 

تعداد هجاها در پایه های آوایی همسان کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه هاست؟-   --

1( هین سخنی تازه بگو تا دو جهان تازه شود/ وارهد از حّد جهان بی حد و اندازه شود

2( مرنجان دلم را که این مرغ وحشی / ز بامی که برخاست مشکل نشیند

3( گر مطیع خدمتت را کفر فرمایی بگوید / ور حریف مجلست را زهر فرمایی بنوشد

4( سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا / وز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند

پایه های آوایی و وزن واژۀ کدام گزینه با بیت زیر یکسان است؟-   --

»یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا / یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا«

1( ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما / جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما

2( تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او / زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند

3( گفت که تو شمع شدی الیق این جمع شدی / شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم

4( گر به تو افتدم نظر چهره به چهره روبه رو / شرح دهم غم تو را نکته به نکته موبه مو

بیت زیر با کدام بیت هم وزن است؟-   --

»به شکر خنده اگر می بپرد جان مرا/ متع الله فوادی بحبیبی ابدا«

1( بار دیگر سر برون کن از حجاب / از برای عاشقان دنگ را

2( چرا به عالم اصلّی خویش وا نروم / دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا

3( سوی شورستان روان کن شاخی از آب حیات / چون گل نسرین بخندان خار غم فرسود را

4( برو از خانه گردون بدر و نان مطلب / کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را 
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 فاعالُت مفاعیُل فاعلن« سروده نشده است؟-     
ُ

کدام بیت بر وزن »مفعول

1( دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود / گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش

2( با تو پیوستم و از غیر تو ببرید دلم / آشنای تو ندارد سر بیگانه و خویش

3( ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش / بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

4( ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام / جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش

نشانه های هجایی کدام بیت به صورت زیر است؟ -   --

» U U U UU− − − − − − − «

1( تا تو به خاطرمنی َکس نگذشت بر دلم / مثل تو کیست در جهان تا ز تو مهر بگسلم

2( ای نفس خرم باد صبا / از بر یار آمد های مرحبا

3( زنده شود هرکه پیش دوست بمیرد / مرده دل است آنکه هیچ دوست نگیرد

4( سروی چو تو می باید تا باغ بیاراید / ور در همه باغستان سروی نبود شاید

پایۀ آوایی همۀ مصراع ها به جز .... در مقابل آن صحیح است. -     

هر َش ودعکـ ِس ُت گوتا ِک آ بز1( تا که آب از عکس تو گوهر شود

مو م َش ودسن ِگ َح جرفش ِن َگ ریچن ِک ِب لط2( چون که به لطفش نگری سنگ حجر موم شود

ُق ِو صالیف کن ِف راِب فر دا َم3( به فردا میفکن فراق و وصال

ِر عا ِش قانای دس ت گیِنه جا ِم جانبر دس ِت من4( بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان

در کدام بیت، حروف قافیه، )مصوت + دو صامت( آمده است؟-     

1( چون ندارم من قبول و رشد غیب / خلق را رد می کنم از خود به عیب

2( جان نیاید در نشاط اال که بر بوی حبیب / تا گل رنگین نیاید خوش ننالد عندلیب

3( هر آن حدیث که از عشق می کنند روایت / خالصه سخن است آن و مابقی است و حکایت

4( شد یکی پروانه تا قصری ز دور/ در فضای قصر جست از شمع نور

پایه های آوایی و وزن واژۀ همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ... یکسان است. - 5 --

1( اندر آن ساعت که بر پشِت صبا بندند زین/ با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است

2( آب چشمم گفت حالم بر درت زان پس تو دانی / هم تو می دانی که نبود بر رسوالن جز بالغی

3( سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی / دل ز تنهایی به جان آمد خدایا همدمی

4( ما به غم خو کرده ایم ای دوست ما را غم فرست / تحفه ای کز غم فرستی نزد ما هر دم فرست
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1( اندر آن ساعت که بر پشِت صبا بندند زین/ با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است

2( آب چشمم گفت حالم بر درت زان پس تو دانی / هم تو می دانی که نبود بر رسوالن جز بالغی

3( سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی / دل ز تنهایی به جان آمد خدایا همدمی

4( ما به غم خو کرده ایم ای دوست ما را غم فرست / تحفه ای کز غم فرستی نزد ما هر دم فرست
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کدام بیت از پایه های آوایی همسان »فاعالتن فاعالتن فاعلن« درست شده است؟- - --

1( با دالرامی مرا خاطر خوش است / کز دلم یکباره برد آرام را

2( دو تا شد قامتم همچون کمانی / ز غم پیوسته چون ابروی فّرخ

3( ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست / خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب

4( نخواهی که نفرین کنند از پست / نکو باش تا بد نگوید کست

در کدام گزینه واژۀ بیت دچار دگرگونی شده است؟-     

1( در غم شیرین نجوشی الجرم سرکه فروشی / آب حیوان را ببستی الجرم رفتست آبت

2( ز مستان سالمت ز رندان پیامت / که قفل طرب را کلیدی که نوشت

3( کنار خویش دریا کردم از اشك / تماشا چون نیایی سوی دریا

4( به باطن همچو عقل کل به ظاهر همچو تنگ گل / دمی الهام امر قل دمی تشریف اعطینا

تعداد هجای کوتاه در همه گزینه ها یکسان است به جز:-     

1( بدو گفت شیدای شوریده سر / جوابی که شاید نبشتن به زر 

2( همی تا کند پیشه عادت همی کن / جهان مر جفا را تو مر صابری را

3( اگر هوشمندی به معنی گرای / که معنی بماند ز صورت به جای

4( پسر چند روزی گرستن گرفت / دگر با حریفان نشستن گرفت

کدام بیت از نظر وزن و عالمت های هجایی با سایر ابیات متفاوت است؟-     

1( فروهشت گیسو از آن کنگره / که یازید و شد تا به بن یك سره

2( اگر در جوانی زدی دست و پای / در ایام پیری به هش باش و رای

3( به کردار نیکو روان ها فزایی / به گفتار فرخنده دلها ُربایی 

4( چو شاهی به کاری توانا بود / ببخشاید از داد و دانا بود

کدام بیت قافیه درونی دارد؟-     

1( روضه رضوان من خاک سر کوی دوست/ خاک سر کویدوست روضه رضوان من

2( خون همه در مستی خوردی به زبردستی / دست همه بر بستی گرد سر دستانت

3( شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود / شد آن زمانه که مویش به سان قطران بود

4( گزید از غنیمت ظرایف بسی/ کزان سان نبیند طرایف کسی

تعداد هجای کشیده کدام بیت نادرست است؟-     

1( گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست / خبر از دوست ندارد که ز خود باخبر است )4 مورد(

2( اّول نظر ز دست برفتم عنان عقل / وان را که عقل رفت چه داند صواب را )۵ مورد(

3( خنك آن درد که یارم به عیادت به سر آید / دردمندان به چنین درد نخواهند دوا را )۵ مورد(

4( خلق را بر ناله من رحمت آمد چند بار / خود نگویی چند نالد سعدی مسکین من )4 مورد( 
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کدام ابیات با بیِت »هر که جز ماهی ز آبش سیر شد / هر که بی روزی است روزش دیر شد« هم وزن است؟-     

الف( روزگار است ای نکه گه عّزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

ب( گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی / گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست

ج( تا تو را قدر خویشتن باشد / پیش چشمت چه جای من باشد

د( برجهد وان خار محکم تر زند / عاقلی باید که خاری برکند

هـ( هر که او از هم زبانی شد جدا / بی زبان شد گر چه دارد صد نوا

و( تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد

ال از ندامت آه کرد
ّ

ز( روزکی چندی سخن کوتاه کرد / مرد نق

4( الف- هـ- ز 3(د- و- ز   2( د- هـ- ز   1( ب- هـ- ز  

در منظومه زیر چیدمان هجاها براساس تکرار کدام گزینه است؟-     

سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت / سرها در گریبان است / نگه جز پیش پا را دید نتواند / که ره تاریك و لغزان است / اگر دست محّبت 
سوی کس یازی / به اکراه آورد دست از بغل بیرون / که سرما سخت سوزان است

U− − −  )4   U U− −  )3   U U− −  )2    UU− −  )1

ابیات کدام گزینه به ترتیب در وزن »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« و »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده اند؟ -     

الف( آن دل که شد او قابل انوار خدا/ پر باشد جان او ز اسرار خدا

ب( لب را تو به هر بوسه و هر لوت میاد / تا از لب دلدار شود مست و شکرخا

ج( بهر کنارش همی کنار گشایم / هیچ کس آن بحر را ندید کناری

د( نغزی و خوبی و فرش آتش تیز نظرش / پرسش همچون شکرش کرد گرفتار مرا 

4( الف – د  3( ب – د   1( الف – ج   2( ب - ج   

در مصراع دوم همه ابیات زیر به جز بیت گزینۀ ... تغییر کمیت مصّوت کوتاه به بلند صورت گرفته است.-     

1( مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت / خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت

2( پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن / که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

3( سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم که جان را نسخه ای باشد ز لوح خال هندویت

4( من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل / من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت

در کدام بیت اختیارات »حذف همزه« و »تغییر کمّیت مصّوت کوتاه« دیده می شود؟-     

1( ز این دست که دیدار تو دل می برد از دست / ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را 

2( وان گه که به تیرم زنی اّول خبرم ده / تا پیش ترت بوسه دهم دست و کمان را

3( آنک عسل اندوخته دارد مگس نحل / شهد لب شیرین تو زنبور میان را

4( تا مست نباشی تبری بار غم یار / آری شتر مست کشد بار گران را
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کدام ابیات با بیِت »هر که جز ماهی ز آبش سیر شد / هر که بی روزی است روزش دیر شد« هم وزن است؟-     

الف( روزگار است ای نکه گه عّزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

ب( گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی / گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست

ج( تا تو را قدر خویشتن باشد / پیش چشمت چه جای من باشد

د( برجهد وان خار محکم تر زند / عاقلی باید که خاری برکند

هـ( هر که او از هم زبانی شد جدا / بی زبان شد گر چه دارد صد نوا

و( تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشد

ال از ندامت آه کرد
ّ

ز( روزکی چندی سخن کوتاه کرد / مرد نق

4( الف- هـ- ز 3(د- و- ز   2( د- هـ- ز   1( ب- هـ- ز  

در منظومه زیر چیدمان هجاها براساس تکرار کدام گزینه است؟-     

سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت / سرها در گریبان است / نگه جز پیش پا را دید نتواند / که ره تاریك و لغزان است / اگر دست محّبت 
سوی کس یازی / به اکراه آورد دست از بغل بیرون / که سرما سخت سوزان است

U− − −  )4   U U− −  )3   U U− −  )2    UU− −  )1

ابیات کدام گزینه به ترتیب در وزن »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« و »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده اند؟ -     

الف( آن دل که شد او قابل انوار خدا/ پر باشد جان او ز اسرار خدا

ب( لب را تو به هر بوسه و هر لوت میاد / تا از لب دلدار شود مست و شکرخا

ج( بهر کنارش همی کنار گشایم / هیچ کس آن بحر را ندید کناری

د( نغزی و خوبی و فرش آتش تیز نظرش / پرسش همچون شکرش کرد گرفتار مرا 

4( الف – د  3( ب – د   1( الف – ج   2( ب - ج   

در مصراع دوم همه ابیات زیر به جز بیت گزینۀ ... تغییر کمیت مصّوت کوتاه به بلند صورت گرفته است.-     

1( مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت / خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت

2( پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن / که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت

3( سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم که جان را نسخه ای باشد ز لوح خال هندویت

4( من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل / من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت

در کدام بیت اختیارات »حذف همزه« و »تغییر کمّیت مصّوت کوتاه« دیده می شود؟-     

1( ز این دست که دیدار تو دل می برد از دست / ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را 

2( وان گه که به تیرم زنی اّول خبرم ده / تا پیش ترت بوسه دهم دست و کمان را

3( آنک عسل اندوخته دارد مگس نحل / شهد لب شیرین تو زنبور میان را

4( تا مست نباشی تبری بار غم یار / آری شتر مست کشد بار گران را



علوم و فنون ادبی

208

وزن کدام بیت »فاعالتن مفاعلن فعلن« است؟-     

1( چشم دل باز کن که جان بینی / آن چه نادیدنی است آن بینی

2( دانه پنهان کن به کّلی دام شو / غنچه پنهان کن گیاه بام شو

3( ز دست دیده و دل هر دو فریاد / که هر چه دیده بیند دل کند یاد

4( بت خود را بشکن خوار و ذلیل / نامور شو به فتّوت چو خلیل

در همۀ گزینه ها به جز بیت گزینۀ ... اختیار زبانی »حذف همزه« به کار رفته است.-     

1( اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

2( اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم / جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را

3( دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا 

4( سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد / دلبر که در کف او موم است سنگ خارا 

در بیت کدام گزینه همۀ اختیارهای »حذف همزه، کوتاه تلفظ کردن مصّوت بلند و بلند تلفظ کردن مصّوت کوتاه« دیده می شود؟-     

1( برگزین از کارها پاکیزگی و خوی نیک / کز همه دنیا گزیِن خلق دنیا این گزید

2( رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار / هزار فتنه چه غم باشد ار برانگیزد 

3( کنون به سختی و آسانیش بباید ساخت / که در طبیعت زنبور نوش باشد و نیش 

4( تا شوم فاش به دیوانگی و سرمستی / مست و آشفته برآرید به بازار مرا

کدام گزینه در وزن »مستفعلن فع مستفعلن فع« سروده نشده است؟-     

1( چون بنگریدم کس را ندیدم / نی پیش و نی پس نه راست و نه چپ

2( زلف سیاهت بر روی ماهت / مانند دودیست باالی آتش

3( هاتفی از گوشه میخانه دوش / گفت ببخشند گنه می بنوش

4( عشقم فزون کن عقلم جنون کن / دل را سراپا یک قطره خون کن

همه ابیات در یکی از اوزان دولختی سروده شده اند به جز ........... -     

1( چون من ندارم جز تو کس جز تو ندارم هیچکس / فریاد خوانم بر درت آخر به فریادم برس

2( حرف مرا گوش کن باده جان نوش کن / بیخود و بی هوش کن خاطر هشیار را

3( از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم / خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید

4( گردن نهادم حکم تو را من / خواهی کمم کن خواهی فزون کن

در ابیات کدام گزینه یک هجا از پایۀ آوایی پایانی حذف شده است؟-     

الف( گر به رعنایی برون آیی، دریغا صبر و هوش/ ور به شوخی در خرامی، وای عقل و دین من 

ب( خرد با عشق می کوشد که وی را در کمند آرد / ولیکن بر نمی آید ضعیفی با توانایی 

ج( نباید گر بسوزندت که فریاد از تو برخیزد / اگر خواهی که چون پروانه پیش نور بنشینی 

د( دو عالم را به یکبار از دل تنگ / برون کردیم تا جای تو باشد

4( الف، د 3( ب، د    2( ج، الف    1( ج، ب    
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کدام گزینه با بیت زیر، هم وزن است؟-     

»دل بر که بندم رنگ از چه گیرم / از هر دو عالم چون او جدا من«

1( چنینم هست یاد از پیر دانا / فراموشم نشد هرگز همانا

2( بر در بمیرم ترکت نگیرم / باشد که باشد پیش تو راهی

3( ساقیا باده گلرنگ بیار / داروی درد دل تنگ بیار

4( بشارت بر به کوی می فروشان / که حافظ توبه از زهد ریا کرد

تعداد پایه های آوایی کدام مصراع با سایر مصراع ها متفاوت است؟-   --

2( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند  1( غافلی کز من به رویت مانده باقی یک نگاه    

4( گر نمکدان پر شکر خواهی مترس 3( نمی دانم که بعد از این کسی یادم کند یا نه؟    

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ... در وزن یکسان سروده شده اند. - 5 --

2( تو دوری از برم دل در برم نیست / هوای دیگری اندر سرم نیست 1( تو کجایی تا شوم من چارکت. چارقت دوزم کنم شانه سرت  

4( تو نزدیک منی من دور از تو / تو با من هم نشین من از تو غافل  3( تو سروری بر نشاید چیدن از تو / تو ماهی مهر نتوان دیدن از تو  

خّط عروضی کدام یک از ابیات زیر صحیح نیست؟-     

1( ولیکن ماه دارد قصد باال / فروشد آفتاب از کوه بابل/ َولیکن ماه دارد قصِد باال / ُفروشد آفتاَبز کوِه باِبل

2( اگر باران به کوهستان نبارد / به سالی دجله گردد خشك رودی/ اگر باران ِب کوهستان َنبارد / ِب سالی ِدجِل گرَدد خشک رودی 

3( ِای نفس خّرم باد صبا / از بر یار آمده ای، مرحبا/ ای َنَفِس ُخَرِم باِد َصبا / از َبِر یار آمِد ای، َمرَحبا

4( روی َمپوشان که بهشتی بود / هر که ببیند چو تو حور ای صنم / روی َمپوشان ِک ِبهشتی ُبَود / هر ِک ِببیند ُچ ُت حو ِری َصنم

 درست است؟-     
ٌ
تقطیع هجایی مقابل کدام مصراع کامال

UU UU UU UU− − − − − − − 1( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی:  

U U U U− − − − − − − − − − − − − 2( زنجیر عشقم هر طرف دیوانه وارم می کشد:  

UU UU UU U− − − − − − − − 3( گر چه من خود ز عدم خّرم و خندان زادم:  

U U U U− − − − − − − − − − − 4( هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق:  

تقطیع هجایی زیر مربوط به کدام گزینه است؟-     

)- -∪ ∪ /- -∪ ∪ /- -∪ ∪ /- -∪ ∪(

1( چه مالمت بود آن را که چنین باد ه خورد 

2( شده نزدیک که هجران تو ما را بکشد

3( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند  

4( دل و جانم به تو مشغول و نظر بر چپ و راست
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کدام گزینه با بیت زیر، هم وزن است؟-     

»دل بر که بندم رنگ از چه گیرم / از هر دو عالم چون او جدا من«
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2( بر در بمیرم ترکت نگیرم / باشد که باشد پیش تو راهی
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همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ... در وزن یکسان سروده شده اند. - 5 --
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خّط عروضی کدام یک از ابیات زیر صحیح نیست؟-     
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3( ِای نفس خّرم باد صبا / از بر یار آمده ای، مرحبا/ ای َنَفِس ُخَرِم باِد َصبا / از َبِر یار آمِد ای، َمرَحبا

4( روی َمپوشان که بهشتی بود / هر که ببیند چو تو حور ای صنم / روی َمپوشان ِک ِبهشتی ُبَود / هر ِک ِببیند ُچ ُت حو ِری َصنم

 درست است؟-     
ٌ
تقطیع هجایی مقابل کدام مصراع کامال

UU UU UU UU− − − − − − − 1( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی:  

U U U U− − − − − − − − − − − − − 2( زنجیر عشقم هر طرف دیوانه وارم می کشد:  

UU UU UU U− − − − − − − − 3( گر چه من خود ز عدم خّرم و خندان زادم:  

U U U U− − − − − − − − − − − 4( هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق:  
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)- -∪ ∪ /- -∪ ∪ /- -∪ ∪ /- -∪ ∪(

1( چه مالمت بود آن را که چنین باد ه خورد 

2( شده نزدیک که هجران تو ما را بکشد

3( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند  
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در بیت کدام گزینه، همزه حذف نمی شود؟-     

1( گذر از دست رقیبان نتوان کرد به کویت / مگر آن وقت که در سایه ی زنهار تو باشم

2( دوش گفتم بکند لعل لبش چاره ی من / هاتف غیب ندا داد که آری بکند

3( یار بارافتاده را در کاروان بگذاشتند / بی وفا یاران که بربستند بار خویش را

4( دیگری را در کمند آور که ما خود بنده ایم / ریسمان در پای حاجت نیست دست آموز را

در نوشتن واژه های همه گزینه ها خط عروضی درست رعایت نشده است به جز …-     

2( مؤنث، میوۀ به، رؤیایی، برآورد: ُم َءنَنث، میوۀ به، ُرویایی، َبراَورد 1( َکبباِد، خوردن، مآخذ، مسلما: َکبباِد، ُخرَدن، َماَخذ، ُمَسلَلَمن  

4( به تندی، سر و تن، مأوا، خوشخو: ِب ُتندی، َسُرَتن، َمءوا، ُخشخو 3( روح االمین، هوی مجّعد، بوسنی: روح ااَلمین، َهوا، ُمَجعَعد، بوسنی  

خط عروضی بیت زیر در کدام گزینه صحیح است؟-     

»یار شو ای مونس غم خوارگان / چاره کن ای چاره بیچارگان« 

2( یار ُش ای موِنِس َغم خاِرگان / چاِر کن ای چارۀ بیچاِرگان  1( یار ُش ای موِنِس َغم خواِرگان/ چاِر کن ای چاِر ِی بیچاِرگان  

4( یار ُش ای موِنِس َغم خاِرگان / چاِر ُکِنی چاِر ِی بیچاِرگان  3( یار شو ای موِنِس َغم خواِرگان / چاِر کن ای چاِر ِی بیچاِرگان   

وزن کدام بیت، متفاوت است؟-     

1( من چو هدهد بپریدم به هوا / تا رسیدم به در شهر سبا

2( وقتی بدانی کاین برق سوزان / در جانت افتد چون در گیاهی

3( امر خالفت گر نیست دلخواه / گردن نهادیم الحکم لله

4( یا رب امان ده تا بازبیند / چشم محّبان روی حبیبان 

هجاهای تقطیع شدۀ زیر، عالیم هجایی کدام مصراع است؟-     

» U U U− − − − − − − − «

2( ندیدم کار دنیا را کناره 1( جهانا مرا خیره مهمان چه خواهی؟ 

4( ای گشته جهان و خوانده دفتر 3( مرنجان دلم را که این مرغ وحشی  

تقطیع هجایی کدام بیت مطابق الگوی هجایی زیر نیست؟-     

» U U UU U U− − − − − − − − «

1( شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو / ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

2( ای نوبهار حسن بیا کان هوای خوش / بر باغ و راغ و گلشن صحرا مبارکست

3( با خود مرا به خشم میار ای چرخ / گردن مخار ضیغم غضبان را

4( ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش / پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را
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پایه های آوایی و وزن واژه کدام بیت با بیت زیر یکسان است؟-     

»هرگز نبود اندر ختن بر صورتی چندین فتن / هرگز نباشد در چمن سروی بدین خوش منظری«

1( اوست یقین رهزن تو خون تو در گردن تو / دور شو از خیر و شرش دور شو از نیك و بدش

2( از دست او جان میبرم تا افکنم در پای او / تا تو نپنداری که من از دست او جان میبرم

3( ای پیك پی خجسته که داری نشان دوست / با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست

4( ما را چه از آن قصه که گاو آمد و خر رفت / هین وقت لطیفست از آن عربده باز آ

تقطیع هجایی بیت زیر در کدام گزینه صحیح است؟-     

»ای عجب ار دشمن من خود منم / خیره گله چون کنم از دشمنم«

U / UU / UU− − − − − −  )2   UU /U U / UU− − − − − −  )1

U / U U / U− − − − − −  )4   / U U / U− − − − − − −  )3

وزن مقابل همه مصراع ها نادرست است به جز... .-     

1( سفرهای علوی کند مرغ جانت = فعولن فعولن فعولن فعل

2( برآمیزی و بگریزی و بنمایی و بربایی = مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

3( من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم = مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن

4( که ما را در جهان از لطف خالق = مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

تفکیك پایه های آوایی کدام مصراع نادرست است؟-     

1( خیز که از هر طرفی بانگ چنگ:

بان ِگ چنگ هر  َط َر فی   خی ز ِک از    

2( که جان خود چه باشد بر عاشقان:

ِش قان َب ِر عا   ِچ با شد   ِک جان  ُخد   

3( چو فرستاد عنایت به زمین مشعله ها را:

مش َع ِل ها را ِب َز مین   ِع نا یت   ُچ ِف رس تاد  

4( دیدم آن جا پادشاهی خسروی جان پروری:

پر َو ری  خس ُر وی جان    پا ِد شا هی    دی َد مان جا  

وزن کدام یک از گزینه های زیر تکرار چهار بار »مستفعلن« نیست؟-     

2( عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم 1( گه ماه را تابان کنم خورشید وش در آسمان  

4( پایی گریزان از زمین، روحی پریشان در قفس 3( چشم به راَهم که مرا از تو پیامی برسد   
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نشانه های هجایی کدام گزینه درست مشخص شده است؟-     

( U / U / U ) /− − − − − − − − − 1( ای دل سزاواری که دایم مبتالیی 

( U / U / U / U) /− − − − − − − − − − − − 2( چه مکتوبش نویسم من که باشد نامه ام خام  

( UU / UU / UU / UU) /− − − − − − − − 3( همه نوری و سروری همه جودی و جزایی 

( U / U / U / U)− − − − − − − 4( ندارم به جز عاشقی اعتباری/ 

کدام ابیات دارای وزن یکسان هستند؟-     

الف( گلستان کند آتشی بر خلیل / گروهی بر آتش برد ز آب نیل

ب( سر که به کشتن بنهی پیش دوست / به که به گشتن بنهی در دیار

پ( گر تو در آیینه تأمل کنی / صورت خود باز به ما ننگری

ت( در این َبحر جز َمرد داعی نرفت / گم آن شد که دنبال داعی نرفت

ث( تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری / که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم

2( الف، ت / ب، پ   1( ب، پ / ت، ث   

4( پ، ث / ب، ت 3( ب، ث / الف، پ   

در کدام بیت هر سه واج »و- ی- هـ« حداقل یکبار در جایگاه مصوت آمده است؟-     

1( آسمان با دیگران صاف است و با ما ابر دارد / می شود روزی صفا با ما هم اما صبر دارد

2( از زندگی از این همه تکرار خسته ام / وز ونگ ونگ ساعت دیوار خسته ام

3( حالی درون پرده بسی فتنه می رود / تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند

4( دور مجنون گذشت و نوبت ماست / هر کسی پنج روز نوبت اوست

نشانه های هجایی در کدام گزینه به درستی مشخص نشده است؟-     

 ( UU)− ، شعرا   (U )− − ، دستور  (U U)− ١( مثال 

(U U)− ، نشاط   (U )− − ، رخسار  (  )− − 2( نعمت 

  (  )− − ، تقلید  (U )− − ، پرواز  (U U)− 3( خورشید 

 (  )− − ، ایران  ( UU)− − ، متداول  ( UU U)− − 4( هخامنشی 

) تشکیل شده است؟-   -- UU )− − کدام بیت از تکرار چهار بار 

1( از کرمت من به ناز می نگرم در بقا / کی بفریبد شها دولت فانی مرا

2( ای شه شطرنج فلك مات مرا برد تو را / ای ملك آن تخت تو را تخته این نرد مرا

3( بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خون می چکد / آخر چه گستاخی است این والله خطا والله خطا

4( بگو شّکر فروش شّکرین را / که تا رونق دهد بازار ما را

تقطیع هجایی کدام گزینه در مقابل آن نادرست نوشته شده است؟-     

( U / U )− − − − − 2( خوش تقاضا می کنی )-∪ - - /-∪ -( 1( من و دل گر فدا شویم چه باك )∪ ∪ - -/ ∪ -∪ -/ ∪ ∪ -(  

4( طْرف کرم ز کس نبست)- -∪-∪-∪-( 3( مرده بدم زنده شدم)-∪ ∪-/-∪--(    
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) است؟-      U)− − نشانه های هجایی کدام گزینه تکرار چهار بار 

2( چو صاحب دلی اهل این سر ندیدم 1( پدر بر پسر شاه ایران تویی   

4( به پاسخ چو حنظل چرایی 3( گوا باشید ای مردان که من خود را فنا کردم  

با توجه به ویژگی های سبکی شعر عصر بیداری، بیت کدام گزینه نمی تواند متعلق به این سبک باشد؟ - - --

1( طعنه بر مرشد و نّقال مزن / سنگ بر کّله رمال مزن

2( چون که بی رنگی اسیر رنگ شد / موسی ای با موسی ای در جنگ شد

3( یاران عبث نصیحت بی حاصلم کنید / دیوانه ام من عقل ندارم ولم کنید

4( آخر ای ایرانیان ای مردمان باشرف / از چه رو دادید این سان ملک ایران را ز کف

در کدام بیت به کمک وزن و آهنگ کوبنده، کوتاه، ضربی و تند، بار حماسی فضای شعر غنی تر شده است؟-   --

1( امروز صد چندان شدی حاجب بدی سلطان شدی / هم یوسف کنعان شدی هم فّر نور مصطفی 

2( فرنگیس بگرفت گیسو به دست / گل ارغوان را به فندق بخست 

3( خنده بیاموز گل سرخ را / جلوه کن آن دولت پاینده را 

4( کسی کاو شود کشته زین رزمگاه / بهشتی بود شسته پاک از گناه

کدام گزینه نادرست است؟-     

1( واژۀ های آریا و آرزو با صامت آغاز شده و به مصّوت بلند ختم می شوند.

2( واژۀ خوانندگی از چهار هجا شامل یک هجای کوتاه و سه هجای بلند تشکیل شده است. 

3( هر هجا تنها یک مصّوت دارد و تعداد هجاها با تعداد مصّوت های یک کلمه برابر است.

4( هجای کوتاه از کنار هم قرار گرفتن یک صامت و یک مصّوت کوتاه یا بلند ساخته می شود. 

همۀ واژگان کدام گزینه از لحاظ تعداد واج برابرند؟ -     

2( سال - سیر - سرد  1( مو - کار - آب    

3( می ساخت - بلندی – مرّکب   4( بها - خواست - نامه 

در چند واژه حرف »و« و »ی« مصّوت هستند و دومین حرف هجا محسوب می شوند؟ -   --

»قوم - سیل - آلوده – نیک - صید - گریه - دونده - زیرک - نورافشان - باغبانی - یارانه - عنایت - آسوده«

4( نه  3( شش    1( پنج    2( هفت    

کلمات کدام گزینه، به ترتیب، از نظر نشانه های هجایی با کلمات »خواب، ندانسته، دیروز، آرامش« یکسان هستند؟ -   --

2( کار، هوادار، بن بست، دشواری  1( هوار، بازنده، روزها، آسایش   

4( خورد، رمنده، سواری، خداداد  3( دور، سراپرده، بی جا، فرمان   
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) است؟-      U)− − نشانه های هجایی کدام گزینه تکرار چهار بار 

2( چو صاحب دلی اهل این سر ندیدم 1( پدر بر پسر شاه ایران تویی   
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در مصراع زیر چند هجای بلند به کار رفته است؟-     

»ساغر تهی نشد زمی صاف روشنم« 

6 )4     7 )3     9 )2     8 )١

تقطیع هجایی هیچ یک از مصراع های زیر درست نیست، به جز گزینۀ ... .-   --

1( سرمست کسی باشد کو خود خبرش نبود : سر / َمس / ت / َک / سی / با / شد / کو / خو / د / َخ / َرش / َن / بود 

د : با / ز / این / ِد / ِل / دی / وا / ِن / َزن / جی / ر / َهـ / می / ُبـ / َرد  2( باز این دل دیوانه زنجیر همی ُبرَّ

3( کوه ها را ز تجّلی همه چون طور کنیم : کو / ه / ها / را / ِز َتـ / َجل / لی / َهـ / ِم / ُچن / طو / ر / ُک / نیم 

4( چون تیر همی پّرد از قوس تنم جانم : چون / تیر / َهـ / می / َپر / َرد / از / قو / ِس / َت / َنم / جا / نم

تعداد مصوت های مصراع »ولی بزم روح است و ساقّی غیب« با کدام مصراع ها برابر است؟-     

الف( دل پر خون ببین تو ای ساقی

ب( غلط کردم در آیینه نگنجی

ج( بر غیر خدا حسد نیارد

د( به درد و به زاری به اندوه و خواری

هـ( سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

4( د – هـ 3( ج – د     2( ب - هـ     ١( الف – ج    

در کدام بیت به ضرورت شعری یك هجای کوتاه معادل یك هجای بلند در نظر گرفته می شود؟-     

1( روز شد خادم بیامد بامداد / زود پاالن جست و بر پشتش نهاد

2( هر عداوت را سبب باید سند / ورنه جنسیت وفا تلقین کند

3( تفرقه در روح حیوانی بود / نفس واحد روح انسانی بود

4( مشورت می رفت در ایجاد خلق / جانشان در بحر قدرت تا به حلق

نشانه های هجایی کدام بیت نادرست است؟-     

( U / U / U / U)− − − − − − − گهی / کز این ترك شد مغز گردان تهی  1( یکی نزد رستم برد آ
( UU / UU / UU / UU )− − − − − − − − 2( زنجیر زلفش هر طرف دیوانه وارم می کشد / با اشتیاقم می برد بی اختیارم می کشد 

( U / U / U)− − − − − − − − 3( روان پرور بود خرم بهاری / که گیری پای سروی دست یاری 

( U / U / U / U )− − − − − − − − − − − − 4( هر که معشوقی ندارد عمر ضایع می گذارد / همچنان ناپخته باشد هر که بر آتش نجوشد 

تعداد پایه های آوایی کدام بیت متفاوت است؟-     

1( گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود / مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا

2( اگر مرگ داد است بیداد چیست؟ / ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟

3( سوی شورستان روان کن شاخی از آب حیات / چون گل نسرین بخندان خار غم فرسود را

4( دور بگردان و مرا ده نخست / جان مرا تازه کن ای جان فزا
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تفکیك پایه های آوایی کدام مصراع درست است؟-     

1( عقل گوید شش جهت حّد است و بیرون راه نیست

ه نیستُت بی رون  راَج هت حد دسعقـ  ل  گو ید شش

2( زلف برافشان و در آن حلقه کش

حل ِق کششا ُن َد رانزل ف َبـ رف

3( لطیفاِن خوش چشم هستند لیک

د لیکهس تن ِن خش چشمَل طی فا

4( ای بادهای خوش نفس عّشاق را فریاد رس

فر  یا  د  رسُعش  شا  ق  راخش  َن  فسای  باد  های

در بیت کدام گزینه یك هجا از آخرین پایه آوایی کاسته شده است؟-     

1( بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلك را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

2( نگارا چرا قول دشمن شنیدی / چرا بهر دشمن ز چاکر بریدی

3( داد جاروبی به دستم آن نگار / گفت کز دریا برانگیزان غبار

4( مرا گر ز وصل تو رنگی برآید / رها کن که نامم به ننگی برآید

همه ابیات در یکی از اوزان همسان دولختی سروده شده اند، به جز ...............-     

1( هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی / کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

2( به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیزر/ که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

3( عجب مدار ز مرده که از خدا طلبد جان / عجب مدار ز تشنه که دل به آب سپارد

4( چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد / چو هست حافظ مسکین غالمو چاکر دوست

پایۀ آوایی سوم بیت زیر، کدام است؟-     

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مراروز تویی روزه تویی حاصل در یوزه تویی

4( حاصِل در3( دریوزه تویی2( تویی حاصل1( حاصل دریوزه

 با خوانش درست بیت زیر، پایۀ آوایی پنجم کدام است؟-     

در آن سینه دلی وان دل همه سوزالهی سینه ای ده آتش افروز

4( لی وان دل َهـ3( ِدلی وان دل2( ِنه ِدلی وان1( سی نه ِد لی

 هر مصراع از بیت زیر دارای چند پایۀ آوایی است؟-     

بدر بی نقصان و زر بی عیب و گل بی خار نیستگر دلم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن

4( چهار3( سه2( هشت1( شش
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تفکیك پایه های آوایی کدام مصراع درست است؟-     

1( عقل گوید شش جهت حّد است و بیرون راه نیست

ه نیستُت بی رون  راَج هت حد دسعقـ  ل  گو ید شش

2( زلف برافشان و در آن حلقه کش

حل ِق کششا ُن َد رانزل ف َبـ رف

3( لطیفاِن خوش چشم هستند لیک

د لیکهس تن ِن خش چشمَل طی فا

4( ای بادهای خوش نفس عّشاق را فریاد رس

فر  یا  د  رسُعش  شا  ق  راخش  َن  فسای  باد  های

در بیت کدام گزینه یك هجا از آخرین پایه آوایی کاسته شده است؟-     

1( بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلك را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

2( نگارا چرا قول دشمن شنیدی / چرا بهر دشمن ز چاکر بریدی

3( داد جاروبی به دستم آن نگار / گفت کز دریا برانگیزان غبار

4( مرا گر ز وصل تو رنگی برآید / رها کن که نامم به ننگی برآید

همه ابیات در یکی از اوزان همسان دولختی سروده شده اند، به جز ...............-     

1( هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی / کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

2( به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیزر/ که دعای صبحگاهی اثری کند شما را

3( عجب مدار ز مرده که از خدا طلبد جان / عجب مدار ز تشنه که دل به آب سپارد

4( چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد / چو هست حافظ مسکین غالمو چاکر دوست

پایۀ آوایی سوم بیت زیر، کدام است؟-     

آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مراروز تویی روزه تویی حاصل در یوزه تویی

4( حاصِل در3( دریوزه تویی2( تویی حاصل1( حاصل دریوزه

 با خوانش درست بیت زیر، پایۀ آوایی پنجم کدام است؟-     

در آن سینه دلی وان دل همه سوزالهی سینه ای ده آتش افروز

4( لی وان دل َهـ3( ِدلی وان دل2( ِنه ِدلی وان1( سی نه ِد لی

 هر مصراع از بیت زیر دارای چند پایۀ آوایی است؟-     

بدر بی نقصان و زر بی عیب و گل بی خار نیستگر دلم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن

4( چهار3( سه2( هشت1( شش



علوم و فنون ادبی

216

  در مصراع »تا ُجغد طوطی خوار را در دیر ویران بشکنم« درنگ اول در پایان کدام پایۀ آوایی اتفاق می افتد؟-     

4( تا ُجغ ِد طو3( تا ُجغ ِد طو طی2( تا ُجغ1( تا ُجغ ِد

بیت زیر از چند پایه ساخته شده و هر پایه چند هجا دارد؟-     

خدایا تو دانی که ما را چه می شد؟خدایا تو دانی که بر ما چه آمد

4( هشت و سه3( هشت و چهار2( شش و چهار1( شش و سه

 در بیت زیر با جداسازی پایه های آوایی، در هر پایه چند هجا وجود دارد؟-     

ای بی بصر من می روم او می کشد قالب راسعدی چو جورش می بری نزدیک او دیگر مرو

4( چهار3( سه2( دو1( پنج

 کدام گزینه از نظر تعداد پایه های آوایی با دیگر گزینه ها متفاوت است؟-     

بود کز پسش گوش دارد کسی1( مکن پیش دیوار غیبت بسی

که در دستت به جز ساغر نباشد2( خوش آمد گل وزان خوشتر نباشد

کی طمع در گردش گیتی دون پرور کنم3( من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست

ز هم صحبت بد جدایی جدایی4( بیاموزمت کیمیای سعادت

 پایه های آوایی کدام مصراع نادرست مشخص شده است؟-     

ُخ دا راصا حب ِد النز دس تمدل می َر ود1( دل می رود ز دست صاحبدالن خدا را:

ِد نو رو زین سی ِم بامی آ یدز کو ِی یار2( ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی:

دا م دادرا ِب حک متعن ک بو تی3( عنکبوتی را به حکمت دام داد:

خا ر َم راعش ِق ِج گرغا ر َم رایا ر َم را4( یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا:

 پایه های آوایی کدام بیت با سایر گزینه ها متفاوت است؟-     

نه انصاف باشد که بی ما روند1( حالل است رفتن به صحرا ولیک

شدم در سفر روزگاری درنگی2( وجودم به تنگ آمد از جور تنگی

ندیدم که رحمت بر این خاک باد3( چو پاکان شیراز خاکی نهاد

ولیکن فرومانده بی برگ سخت4( به هیکل قوی چون تناور درخت
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 چندمین پایۀ آوایی بیت زیر نادرست است؟-     

نم می َر ودکا را ِم جاآ هس ِت رانای سا ِر بان

می َر ودبا دل ِس تا نمُخد دا ش تمان دل ِک با

4( دوم3( ششم2( چهارم1( هفتم

اگر هجاهای مصراع زیر را   تا   تا جدا کنیم، رکن سوم در کدام گزینه آمده است؟-     

»تو هم چون گل ز خندیدن لبت با هم نمی آید«

4( هم نمی آید3( خندیدن لبت2( ز خندیدن لبت با1( لبت با هم

پایۀ دوم مصراع اول بیت زیر کدام است؟-     

صدر عالم را درو آرام دادعنکبوتی را به حکمت دام داد
4( را ِب حک مت3( تی را ِب حک2( ِب حِک َمت1( بو تی را ِب

 جداسازی پایه های آوایی کدام گزینه درست است؟-     

ِد نوروزینسیِم بامی آیدز کوی یار1(

گر خار مراعشق ِجغار مرایار مرا2(

ِچ آمدِک بر ماُت می دانیخدایا3(

ِش کاراخاَهد ُش داپنهاندردا ِک راز4(

کدام گزینه از نظر پایه های آوایی، با »تندی مکن«، »بیا تا گل« و »این نه منم« برابر است؟-     

2( تو خود دانی – عجب سروی – خانۀ دل1( آهسته رو – بگو به من – سراِی عشق

4( صاحب دلی – در این چمن – دلی غمگین3( با ساربان – نگارینا – روح تویی

 پایه های آوایی دوم و پنجم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

که من محنت سرایی آفریدمندا آمد ز عشق ای جان سفر کن

2( ز عش قی جان – َس را یی آ1( َمد ز عش قی – نت َس را یی

4( َمد ز عشق قی – َس را یی آ3( ز عش قی جا – نت َس را یی
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 چندمین پایۀ آوایی بیت زیر نادرست است؟-     

نم می َر ودکا را ِم جاآ هس ِت رانای سا ِر بان

می َر ودبا دل ِس تا نمُخد دا ش تمان دل ِک با

4( دوم3( ششم2( چهارم1( هفتم

اگر هجاهای مصراع زیر را   تا   تا جدا کنیم، رکن سوم در کدام گزینه آمده است؟-     

»تو هم چون گل ز خندیدن لبت با هم نمی آید«

4( هم نمی آید3( خندیدن لبت2( ز خندیدن لبت با1( لبت با هم

پایۀ دوم مصراع اول بیت زیر کدام است؟-     

صدر عالم را درو آرام دادعنکبوتی را به حکمت دام داد
4( را ِب حک مت3( تی را ِب حک2( ِب حِک َمت1( بو تی را ِب

 جداسازی پایه های آوایی کدام گزینه درست است؟-     

ِد نوروزینسیِم بامی آیدز کوی یار1(

گر خار مراعشق ِجغار مرایار مرا2(

ِچ آمدِک بر ماُت می دانیخدایا3(

ِش کاراخاَهد ُش داپنهاندردا ِک راز4(

کدام گزینه از نظر پایه های آوایی، با »تندی مکن«، »بیا تا گل« و »این نه منم« برابر است؟-     

2( تو خود دانی – عجب سروی – خانۀ دل1( آهسته رو – بگو به من – سراِی عشق

4( صاحب دلی – در این چمن – دلی غمگین3( با ساربان – نگارینا – روح تویی

 پایه های آوایی دوم و پنجم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

که من محنت سرایی آفریدمندا آمد ز عشق ای جان سفر کن

2( ز عش قی جان – َس را یی آ1( َمد ز عش قی – نت َس را یی

4( َمد ز عشق قی – َس را یی آ3( ز عش قی جا – نت َس را یی
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 کدام گزینه با پایۀ آوایی سوم بیت زیر یکسان است؟-     

جرم درویشی چه باشد تا به سلطان گفته اندپرده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه

4( در بیکران3( بازخوانی2( رنگ روی1( سخن گویان

خوانش صحیح و مرزبندی درست پایه های آوایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفته اندعیب جویانم حکایت پیش جانان گفته اند

اندگفتهانپنکَیمگومیَهداپیدینخمن1( 

اندِتگفنانجاشپییتکاحَنمیاجوِبعی2(

اندِتگفهانپنکهیمگومیَهـداپیاینخدَمن3(

اندگفتنانجاشپییتکاحَنمیاجوبعی4( 

 خوانش و مرزبندی پایه های آوایی در کدام مصراع نادرست است؟-     

← م کن پی / ش دی وا / ر غی َبت / َب سی 1( مکن پیش دیوار غیبت بسی 

← َصد ِر عا َلم / را َد رو آ / را م داد 2( صدر عالم را در او آرام داد 

← َف َلک را سق / ف بش کا فی / ُم طر حی نو / َد َرن دا زیم 3( فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم 

← او ول م را / سی را ب کن / ُن وان گه بِد / اص حا ب را 4( اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را 

جداسازی پایه های آوایی بیت زیر با کدام گزینه یکی است؟-     

پنِد خردمند نیاید به کارعاشق دیوانۀ سرمست را

صانع پروردگار حّی توانا1( اول دفتر به نام ایزد دانا

بی روی تو می برد به زندانم2( آن کس که مرا به باغ می خواند

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست3( سلسلۀ موی دوست حلقۀ دام بالست

مرغ به دام آمد و ماهی به شست4( ما به تو یک باره مّقید شدیم

  وزن واژۀ بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس / گویی ولی شناسان رفتند از این والیت

4( فعالت فاعالتن 3( مفتعلن مفاعلن   2( مفعول فاعالتن   1( مفتعلن فاعلن  

 این خوشۀ هجایی مربوط به کدام گزینه است؟-     

»ــ∪∪ــ ــ∪ ــ ــ∪∪ــ ــ∪ــ«

2( دنبالۀ کار خویش گیرم   1( خود شکن آیینه شکستن خطاست   

4( گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش 3( هر که در این ره رود تیر جفا بر دل است  
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 هر مصراع از بیت زیر شامل چند پایه ی آوایی است؟-     

»ما ز یاران چشم یاری داشتیم / خود غلط بود آنچه می پنداشتیم«

4( چهارش 3( سه    2( دو    1( شش   

تعداد پایه های آوایی کدام گزینه متفاوت است؟-     

1( امشب سبک تر می زنند این طبل بی هنگام را / یا وقت بیداری غلط بودست مرغ بام را

2( بنازیم دستی که انگور چید / مریزاد پایی که درهم فشرد

3( بده تا بگویم به آواز نیک / که جمشید کی بود و کاووس کی؟

4( که تا باشد به گیتی کوه و صحرا / رود جیحون و دجله سوی دریا

 خوشۀ هجایی کدام مصراع نادرست است؟-     

1( از بِر یار آمده ای مرحبا: ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪ــ

2( تا که رسیدم بِر تو از همه بیزار شدم: ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ

3( اگر مملکت را زبان باشدی: ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ ــ

4( تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی: ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ

 جداسازی پایه های آوایی مصراع اول بیت زیر به چه صورت درست است؟-     

»دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

دا  راُخالنِدحبصاتمَدسزودَرمیدل1(
راداُخالنِدحبصاتمَدسزودَرمیدل2(
راداُخالنِدحبصاتمَدسِزَودِدل   می   َر3(
دا  راُخالنِدحبصادس   تمَود   زَرمیِدل4(

 کدام گزینه با خوشه های هجایی زیر مطابقت دارد؟-     

»∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ«

1( جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد / که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم

2( یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم / تا که رسیدم بر تو از همه بیزار شدم

3( به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

4( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند / همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو جانی

وزن واژۀ کدام بیت نادرست است؟-     

1( هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگاِر وصل خویش )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

2( گل خندان که نخندد چه کند / علم از مشک بندد چه کند )فعالتن فعالتن فعالتن(

3( ای شکوه بی کران اندوه من / آسمان دریای جنگل کوه من )فاعالتن فاعالتن فاعالتن(

4( به خطایی که نبودست به چیز / نکشم دست ز فرزند عزیز )فعالتن فعالتن فعلن(
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 هر مصراع از بیت زیر شامل چند پایه ی آوایی است؟-     

»ما ز یاران چشم یاری داشتیم / خود غلط بود آنچه می پنداشتیم«

4( چهارش 3( سه    2( دو    1( شش   

تعداد پایه های آوایی کدام گزینه متفاوت است؟-     

1( امشب سبک تر می زنند این طبل بی هنگام را / یا وقت بیداری غلط بودست مرغ بام را

2( بنازیم دستی که انگور چید / مریزاد پایی که درهم فشرد

3( بده تا بگویم به آواز نیک / که جمشید کی بود و کاووس کی؟

4( که تا باشد به گیتی کوه و صحرا / رود جیحون و دجله سوی دریا

 خوشۀ هجایی کدام مصراع نادرست است؟-     

1( از بِر یار آمده ای مرحبا: ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪ــ

2( تا که رسیدم بِر تو از همه بیزار شدم: ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ

3( اگر مملکت را زبان باشدی: ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ ــ

4( تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی: ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ

 جداسازی پایه های آوایی مصراع اول بیت زیر به چه صورت درست است؟-     

»دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

دا  راُخالنِدحبصاتمَدسزودَرمیدل1(
راداُخالنِدحبصاتمَدسزودَرمیدل2(
راداُخالنِدحبصاتمَدسِزَودِدل   می   َر3(
دا  راُخالنِدحبصادس   تمَود   زَرمیِدل4(

 کدام گزینه با خوشه های هجایی زیر مطابقت دارد؟-     

»∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ«

1( جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد / که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم

2( یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم / تا که رسیدم بر تو از همه بیزار شدم

3( به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

4( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند / همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو جانی

وزن واژۀ کدام بیت نادرست است؟-     

1( هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگاِر وصل خویش )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

2( گل خندان که نخندد چه کند / علم از مشک بندد چه کند )فعالتن فعالتن فعالتن(

3( ای شکوه بی کران اندوه من / آسمان دریای جنگل کوه من )فاعالتن فاعالتن فاعالتن(

4( به خطایی که نبودست به چیز / نکشم دست ز فرزند عزیز )فعالتن فعالتن فعلن(
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خوشۀ هجایی زیر در کدام مصراع دیده می شود؟-     

»ــ∪∪ــ / ∪ــ∪ــ«

2( الفبای درد از لبم می تراود 1( آیینۀ سکندر جام می است بنگر   

4( پیوند روح کردی پیغام دوست داری 3( گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند  

 تقطیع )نشانه گذاری( هجایی و ارکان )پایه های آوایی( بیت زیر کدام است؟-     

»ای باد بامدادی خوش می روی به شادی / پیوند روح کردی پیغام دوست دادی«

2( ــ∪∪ــ  ∪ــ ــ  ــ∪∪ــ  ∪ــ ــ 1( ــ ــ∪ــ  ∪ــ ــ  ــ ــ∪ــ  ∪ــ ــ   

4( ــ ــ∪ــ  ــ∪ــ  ــ ــ∪ــ  ــ∪ــ 3( ــ ــ ــ  ∪ــ ــ  ــ ــ ــ  ∪ــ ــ   

 خوشه های هجایی هر نیم مصراع بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است / دردا که این معما شرح و بیان ندارد«

4( ــ ــ∪ــ∪ــ ــ 1( ــ∪∪ــ ــ∪ــ   2( ــ ــ∪∪ــ ــ ــ        3( ــ∪∪ــ∪ــ∪ــ  

با توجه به عالمت، تقطیع )نشانه گذاری( هجایی و ارکان )پایه های آوایی( کدام بیت به شکل است؟-     

»∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ«

 1( نگارینا دلم بردی، فسون خوانی مکن چندین
 2( دیدی که از غم تو بر من چه خواری آمد

 3( ندهم من به تو دل گرچه بت دلبندی
4( سِر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

 زبان من فروبستی، زبان دانی مکن چندین
 بی آنکه هیچ رخنه در دوستداری آمدم

 که دل از من ببری با دگری پیوندی
چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

 

کدام یک از ابیات زیر بر وزن »فعالتن فعالتن فعلن« سروده شده است؟-     

2( هم قصۀ نانموده دانی / هم نامۀ نانوشته خوانی 1( اگر کاری کنی مزدی ستانی/ چو بی کاری یقین بی مزد مانی 

4( من بیچارۀ گردن به کمند / چه کنم گر به رکابش نروم 3( ای ماۀ خوبی و نیک نامی / روزم ندهد بی تو روشنایی  

کدام گزینه دارای وزن دولختی است؟-     

1( هر دم از این باغ بری می رسد / تازه تر از تازه تری می رسد

2( بسیار گنه کردیم آن بود قضای تو / شادی که به ما بخشی از روی کرم آن هارا

3( در سینه ام دوباره غمی جان گرفته است/ امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است

4( ای همه هستی ز تو پیدا شده / خاک ضعیف از تو توانا شده

وزن کدام بیت با سه بیت دیگر متفاوت است؟-     

 1( چو نامردم آوای مردم شنید
 2( نپندارم ای در خزان کشته جو
 3( نرفتم به محرومی از هیچ روی
4( در نگاهش شکفته روح سحر

 میان خطر جای بودن ندید
 که گندم ستانی به وقت درو
 چرا از در حق شوم زرد روی

بر لبانش ترانه ی توحید
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 در بیت زیر چند هجای کشیده، هجای بلند به شمار می آید؟-     

»هر نفس آواز عشق، می رسد از چپ و راست / ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست«

4( چهار 3( سه    2( دو    1( یک   

 »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« وزن کدام مصراع است؟-     

2( ای همه هستی ز تو پیدا شده 1( الهی سینه ای ده آتش افروز  

4( غافل منشین نه وقت بازی است 3( شمع شو شمع که خود را سوزی  

وزن واژۀ کدام مصراع درست است؟-     

1( سحرگه بلبلی آواز می کرد: فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعل

2( هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست: مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعیلن

3( سینه ماالمال درد اس ای دریغا مرهمی: فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعلن

4( ما به غم خو کرده ایم ای دوست ما را غم فرست: فعولن ـ فعولن ـ فعولن ـ فعل

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی / دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی«

2( مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعیلن 1( مفاعلین ـ مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعی  

4( مفاعلن ـ فعالتن ـ مفاعلن ـ فعلن 3( مفاعلن ـ فعالتن ـ مفاعلن ـ فعالتن  

 با توجه به اختیارات شاعری، مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه، درست تقطیع )نشانه گذاری( هجایی شده است؟-     

»دل من همی داد گفتی گوایی / که باشد مرا روزی از تو جدایی«

2( ∪ــ ــ∪ــ ــ∪ــ ــ∪ــ ــ 1( ∪∪ــ∪ــ ــ∪ــ ــ∪ــ ــ   

4( ∪ــ ــ∪ــ ــ ــ ــ∪∪ــ 3( ∪∪ــ∪ــ ــ ــ ــ∪ــ ــ   

کدام ابیات در یک وزن سروده شده اند؟-     

 الف( به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
 ب( اگر سروی به باالی تو باشد

 ج( امشب ای ماه به درد دل من تسکینی
 د( جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

 بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
 نه چون قّد دل آرای تو باشد

 آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی
 نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

4( ب ـ ج ج( الف ـ د   ب( ب ـ د   1( الف ـ ج  
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 در بیت زیر چند هجای کشیده، هجای بلند به شمار می آید؟-     

»هر نفس آواز عشق، می رسد از چپ و راست / ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست«

4( چهار 3( سه    2( دو    1( یک   

 »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« وزن کدام مصراع است؟-     

2( ای همه هستی ز تو پیدا شده 1( الهی سینه ای ده آتش افروز  

4( غافل منشین نه وقت بازی است 3( شمع شو شمع که خود را سوزی  
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2( هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست: مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعیلن

3( سینه ماالمال درد اس ای دریغا مرهمی: فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعلن

4( ما به غم خو کرده ایم ای دوست ما را غم فرست: فعولن ـ فعولن ـ فعولن ـ فعل

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی / دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی«

2( مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعیلن 1( مفاعلین ـ مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعی  

4( مفاعلن ـ فعالتن ـ مفاعلن ـ فعلن 3( مفاعلن ـ فعالتن ـ مفاعلن ـ فعالتن  

 با توجه به اختیارات شاعری، مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه، درست تقطیع )نشانه گذاری( هجایی شده است؟-     

»دل من همی داد گفتی گوایی / که باشد مرا روزی از تو جدایی«

2( ∪ــ ــ∪ــ ــ∪ــ ــ∪ــ ــ 1( ∪∪ــ∪ــ ــ∪ــ ــ∪ــ ــ   

4( ∪ــ ــ∪ــ ــ ــ ــ∪∪ــ 3( ∪∪ــ∪ــ ــ ــ ــ∪ــ ــ   

کدام ابیات در یک وزن سروده شده اند؟-     

 الف( به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم
 ب( اگر سروی به باالی تو باشد

 ج( امشب ای ماه به درد دل من تسکینی
 د( جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

 بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم
 نه چون قّد دل آرای تو باشد

 آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی
 نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

4( ب ـ ج ج( الف ـ د   ب( ب ـ د   1( الف ـ ج  
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 خوشه های هجایی بیت زیر کدام است؟-     

»اگر پای در دامن آری چو کوه / سرت ز آسمان بگذرد در شکوه«

2( ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ ــ 1( ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ ــ  

4( ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ 3( ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ  

 تقطیع )نشانه گذاری( عروضی کدام گزینه به شکل زیر است؟-     

» ــ ــ∪∪ / ــ ــ∪∪ / ــ ــ∪∪ / ــ «  

2( خرسند همی بودم در دام تو من 1( امروز تو را دست رس فردا نیست  

4( تقدیر که بر کشتنت آزرم نداشت 3( خاقانی طعنه زنی چون دم تیغ  

در کدام گزینه مرز پایه هایی آوایی نادرست است؟-     

1( در این درگاه بی چونی همه لطف است و موزونی  َد  رین  در  گا | ه  بی  چو  نی | َه  ِم  لط  فس | ُت  ُمو  زو  نی

2( گه به دهان برزده کف چون صدف  گه ِب  َد  هان | َبر  َز  ِد  کف| ُچن  َص  دف

3( بود و نبود آنچه بلند است و پست  بو ُد  َن  بو | دان چ  ُب | َلن  َد  ت  ُت |  پس  ت

4( ما ز یاران چشم یاری داشتیم  ما  ِز  یا  ران | چش  ِم  یا  ری| دا  ش  تیم

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»گل صد برگ به پیش تو فرور ریخت ز خجلت / که گمان برد که او هم رخ زیبای تو دارد«

2( فعالتن ـ فعالتن ـ فعالتن ـ فعلن 1( فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعلتن  

4( فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعالتن 3( فعالتن ـ فعالتن ـ فعالتن ـ فعالتن   

 کدام واژه ها به ترتیب با واژه های »مصّوب ـ تمّنا ـ جانباز ـ دین دار« هم وزن است؟-     

2( عالمت ـ لباب ـ دیوار ـ سرمست 1( بالیا ـ محاسن ـ کاردار ـ دلبر   

4( درآمد ـ خدایا ـ بادام ـ کوچک 3( سماور ـ توّجه ـ کوهیار ـ بیمار   

 کدام بیت وزن دوری دارد؟-     

2( هر که بی او زندگانی می کند 1( اگر مرد عشقی، کم خویش گیر   

4( دریای هستی دم به دم در چرخ و تاب و پیچ و خم 3( بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها  

 تعداد پایه های آوایی در کدام مصراع متفاوت است؟-     

2( کی رسم چون روزگار از دست رفت 1( که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی  

4( دل فدای او شد و جان نیز هم 3( هر آن وقتی که دیدارش نبینم   
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 در مصراع دوم بیت زیر، کدام هجای کوتاه، هجای بلند به شمار می آید؟-     

»کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش / کبک فروریخته مشک به سوراخ گوش

4( ِخ 3( ِبـ    2( ِت    1( ُف   

 خوشه های هجایی بیت زیر کدام است؟-     

»ای که گفتی هر زمان یاری گرفتن شرط نیست / ما تو را داریم و بس لیکن تو را یاران بسند«

2( ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ / ∪∪ ــ ــ / ∪∪ــ 1( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ 

4( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ 3( ــ∪ــ∪ / ــ∪ــ∪ / ــ∪ــ∪ / ــ∪ــ 

 عالیم زیر نمودار هجایی کدام بیت است؟-     

»- - ∪∪ - - ∪∪ - - ∪∪«

نامور شو به فتّوت چو خلیل 1( بت خود را بشکن خوار و ذلیل   

از درون من نجست اطرار من 2( هر کسی از ظن خود شد یار من   

همه اسمند و تو جسمی، همه جسمند و تو روحی 3( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند  

خود نبود عشق تو را چاه ز بی خویشتنی 4( عشق تو بربود ز من مایه ی مای و منی  

 تقطیع )نشانه گذاری( هجایی و تقطیع )نشانه گذاری( به ارکان )پایه های آوایی( بیت زیر، در کدام گزینه درست نشان داده -     
شده است؟

غالم حافظ خوش لهجه ی خوش آوازمز چنگ زهره شنیدیم که صبحدم می گفت
ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ / ــ 1( ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ / ــ   

ــ / ∪∪ / ∪∪ / ــ 2( ــ / ∪∪ / ∪∪ / ــ   

ــ  ــ / ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ 3( ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ   

∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ــ ــ 4( ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ــ ــ  

 کدام گزینه از نظر آهنگ با سومین پایه ی آوایی بیت زیر یکسان است؟-     

»با جوانان راه صحرا برگرفتم بامداد / کودکی گفتا تو پیری با خردمندان نشین«

4( با وقار 3( آستین بر   2( چندین وقار   1( در آسیتن  

کدام گزینه در وزن »مستفعُل فاعالُت مستفعل« سروده شده است؟-     

1( می وزد از چمن نسیم بهشت / هان بنوشید دم به دم می ناب

2( چون جان و جهان خود تو را دیدم/ جان دادم و از جهان گذر کردم

3( بیا حافظ به جان این پند بشنو / که گر از پا درافتی با سرآیی

4( محرم راز دل شیدای خود / کس نمی بینم ز خاص و عام را
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 در مصراع دوم بیت زیر، کدام هجای کوتاه، هجای بلند به شمار می آید؟-     
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 عالیم زیر نمودار هجایی کدام بیت است؟-     

»- - ∪∪ - - ∪∪ - - ∪∪«

نامور شو به فتّوت چو خلیل 1( بت خود را بشکن خوار و ذلیل   

از درون من نجست اطرار من 2( هر کسی از ظن خود شد یار من   

همه اسمند و تو جسمی، همه جسمند و تو روحی 3( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند  

خود نبود عشق تو را چاه ز بی خویشتنی 4( عشق تو بربود ز من مایه ی مای و منی  

 تقطیع )نشانه گذاری( هجایی و تقطیع )نشانه گذاری( به ارکان )پایه های آوایی( بیت زیر، در کدام گزینه درست نشان داده -     
شده است؟

غالم حافظ خوش لهجه ی خوش آوازمز چنگ زهره شنیدیم که صبحدم می گفت
ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ / ــ 1( ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ / ــ   

ــ / ∪∪ / ∪∪ / ــ 2( ــ / ∪∪ / ∪∪ / ــ   

ــ  ــ / ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ 3( ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ / ــ ــ   

∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ــ ــ 4( ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ــ ــ  

 کدام گزینه از نظر آهنگ با سومین پایه ی آوایی بیت زیر یکسان است؟-     

»با جوانان راه صحرا برگرفتم بامداد / کودکی گفتا تو پیری با خردمندان نشین«

4( با وقار 3( آستین بر   2( چندین وقار   1( در آسیتن  

کدام گزینه در وزن »مستفعُل فاعالُت مستفعل« سروده شده است؟-     

1( می وزد از چمن نسیم بهشت / هان بنوشید دم به دم می ناب

2( چون جان و جهان خود تو را دیدم/ جان دادم و از جهان گذر کردم

3( بیا حافظ به جان این پند بشنو / که گر از پا درافتی با سرآیی

4( محرم راز دل شیدای خود / کس نمی بینم ز خاص و عام را
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 بیت زیر از چند پایه ساخته شده و هر پایه چند هجا دارد؟-     

»خدایا تو دانی که بر ما چه آمد / خدایا تو دانی که ما را چه می شد؟

4( هشت و سه 3( هشت و چهار   2( شش و چهار    1( شش و سه  

 بیت زیر دارای چند پایه ی آوایی است؟-     

»از دست او جان می برم تا افکنم در پای او / تا تو نپنداری که من از دست او جان می برم(

4( چهار  3( سه    2( هشت    1( شش   

 به ترتیب ارکان )پایه های آوایی( معادل )∪ــ∪ــ ، ∪∪ــ ــ( کدام گزینه است؟-     

4( مفاعیلن، فعالتن 3( مفاعلن، فاعالتن   2( مفاعیلن، فاعالتن   1( مفاعلن، فعالتن   

اگر بیت زیر را بر پایۀ برش هجایی چهارتایی و سه تایی دسته بندی کنیم، وزن واژۀ آن در کدام گزینه آمده است؟-     

»دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا«

2( مستفعلن فعولن    3( مفعول فاعالتن     4( مستفعُل مفعولن 1( مفتعلن فاعلن  

وزن واژۀ بیت زیر کدام است؟-     

»سلسلۀ موی دوست حلقۀ دام بالست / هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست«

2( مفتعلن مفاعلن ـ مفتعلن مفاعلن 1( مفتعلن فاعلن ـ مفتعلن فاعلن  

4( مفعوُل فاعالتن ـ مفعوُل فاعالتن 3( مفعوُل مفاعیلن ـ مفعوُل مفاعیلن  

وزن واژۀ بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»تو مپندار که سعدی ز کمندت بگریزد / چو بدانست که در بند تو، خوش تر ز رهایی«

4( فاعالتن 3( مفاعیلن   2( فعالتن   1( مفاعلن  

کدام گزینه با این بیت هم وزن است؟ »اگر کاری کنی مزدی ستانی / چو بی کاری یقین بی مزد مانی«-     

1( عاشق دیوانۀ سرمست را / پند خردمند نیاید به کار

2( به یک بار از جهان دل در تو بستم / ندانستم که پیمانم نپایی

3( چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن / به امید آنکه روزی به کف اوفتد وصالی

4( در دلم آرام تصور مکن / وز مژه ام خواب توقع مدار

کدام گزینه از لحاظ آوایی، جاِی خالی را به درستی پر می کند؟-     

را   ه   شدزین   َس   بب   ُگم«ــــــــــــــ

گا   ه   شددا   ِل   حق   آکم   َک   سی    َزب

4( پّران شدم 3( گر هزاران   2( وقت سحر   1( با من بگو   

سواالت عروض و قافیه

225

 خوشه های هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»چون شبروان پوید همی در تیره شب / تا کس مباد از رفتنش گردد خبر«

2( ــ ــ ∪ــ / ــ ــ∪ــ / ــ ــ ∪ــ 1( ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ  

4( ــ ــ ∪∪ / ــ ــ∪∪ / ــ ــ ∪∪ 3( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ  

وزن واژۀ کدام خوشۀ هجایی نادرست است؟-     

2( ــ∪∪ــ : مستفعلن 1( ∪∪ــ ــ : فعالتن  

4( ــ∪ــ ـ : فاعالتن 3( ∪ــ ــ ــ : مفاعیلن  

کدام یک از ابیات زیر با بیت زیر هم وزن است؟-     

»یک ره ز لب دجله منزل به مداین کن / وز دیده دوم دجله بر خاک مداین ران«

1( زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد / از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد

2( بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران / بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

3( برو ای گدای مسکین در خانۀ علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

4( در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست / مست از من و میخواران از نرگس مستش مست

 نوع خوانش و جداسای پایه های آوایی در کدام مصراع نادرست است؟-     

1( قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا  قن   د   ُت   یی / زهـ   ر   ت   یی / بی   ش   م   یا / زا  ر  َم  را

2( بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی  َب   ها   را   َمد / ِک   َهر   سا   َعت / َر   َود   خا   ِطر / ِب   ُبس   تا   نی

3( با جوانی سر خوش است این پیر بی تدبیر را  با   َج   وا   نی / َسر   ُخ   َشس   تین / پی   ِر   بی   تد / بی   ر   را

4( مرغ خوش خوان را بشارت باد کاندر راه عشق  مرغ   ُخش   خان / را   ِب   شا   ر   ت / باد   ِک   آن   َدر / راه   عشق

وزن واژه مقابل کدام مصراع نادرست است؟-     

1( سر ارادت ما و آستان حضرت دوست: )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

2( بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد: )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

3( حلقه این در مزن الف قلندر مزن: )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

4( درد ما را نیست درمان الغیاث: )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

مصراع »باران اشکم می دود وز ابرم آتش می جهد« چند پایه ی آوایی دارد؟-     

4 )4    3 )3    2 )2    ۵ )1

 پایه های آوایی رکن دوم و ششم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را«

2( ُت   گر   با ـ َو   ری   َچر 1ـ ِت   ُت   گر ـ را   َو   ری   

4( ِر   دا   نش ـ را   َو   ری 3( ِر   دا   نش ـ و   ری   چر   
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 خوشه های هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»چون شبروان پوید همی در تیره شب / تا کس مباد از رفتنش گردد خبر«

2( ــ ــ ∪ــ / ــ ــ∪ــ / ــ ــ ∪ــ 1( ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ  

4( ــ ــ ∪∪ / ــ ــ∪∪ / ــ ــ ∪∪ 3( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ  

وزن واژۀ کدام خوشۀ هجایی نادرست است؟-     

2( ــ∪∪ــ : مستفعلن 1( ∪∪ــ ــ : فعالتن  

4( ــ∪ــ ـ : فاعالتن 3( ∪ــ ــ ــ : مفاعیلن  

کدام یک از ابیات زیر با بیت زیر هم وزن است؟-     

»یک ره ز لب دجله منزل به مداین کن / وز دیده دوم دجله بر خاک مداین ران«

1( زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد / از سر پیمان برفت با سر پیمانه شد

2( بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران / بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

3( برو ای گدای مسکین در خانۀ علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

4( در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست / مست از من و میخواران از نرگس مستش مست

 نوع خوانش و جداسای پایه های آوایی در کدام مصراع نادرست است؟-     

1( قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا  قن   د   ُت   یی / زهـ   ر   ت   یی / بی   ش   م   یا / زا  ر  َم  را

2( بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی  َب   ها   را   َمد / ِک   َهر   سا   َعت / َر   َود   خا   ِطر / ِب   ُبس   تا   نی

3( با جوانی سر خوش است این پیر بی تدبیر را  با   َج   وا   نی / َسر   ُخ   َشس   تین / پی   ِر   بی   تد / بی   ر   را

4( مرغ خوش خوان را بشارت باد کاندر راه عشق  مرغ   ُخش   خان / را   ِب   شا   ر   ت / باد   ِک   آن   َدر / راه   عشق

وزن واژه مقابل کدام مصراع نادرست است؟-     

1( سر ارادت ما و آستان حضرت دوست: )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

2( بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد: )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

3( حلقه این در مزن الف قلندر مزن: )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

4( درد ما را نیست درمان الغیاث: )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

مصراع »باران اشکم می دود وز ابرم آتش می جهد« چند پایه ی آوایی دارد؟-     

4 )4    3 )3    2 )2    ۵ )1

 پایه های آوایی رکن دوم و ششم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را«

2( ُت   گر   با ـ َو   ری   َچر 1ـ ِت   ُت   گر ـ را   َو   ری   

4( ِر   دا   نش ـ را   َو   ری 3( ِر   دا   نش ـ و   ری   چر   
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در بیت ز یر، چند هجای کوتاه به ضرورت باید بلند به حساب آید؟-     

»اگر تو ز آموختن سر نتابی / بجوید سر تو همی سروری را«

4( چهار  3( سه    2( دو    1( یک   

 یکی از دالیل سرودن اشعار ذوقافیتین در سبک عراقی چیست؟-     

2( توجه نداشتن به ظاهر و صنایع ادبی 1( استعدادها ی بزرگی در عرصۀ شعر درخشیدند.  

4( دوری کردن از معما پردازی و آرایه ها 3( صنایع ادبی جای تفکر و تعمق را گرفت.  

همه ی ابیات زیر به جز بیت .......................... در یک گروه وزنی قرار می گیرند.-     

وگرنه ره عافیت پیش گیر 1( اگر مرد عشقی کم خویش گیر   

که تو بی وفا در جفا تا کجایی 2( سپردم به تو دل ندانسته بود   

تا کس مباد از رفتنش گردد خبر 3( چون شبروان پوید همی در تیره شب  

که خشم خدا آورد کاستی 4( مگردان سر از دین و از راستی   

 تقطیع هجایی بیت زیر در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟-     

دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ«»چرخ گرد از هستی من گر بر آرد گو بر آر
2( ــ∪ــ∪ / ∪∪∪ــ∪ / ∪∪ــ∪ / ∪∪ 1( ــ∪ــ∪ / ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ∪ / ∪∪ــ  

4( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ 3( ــ∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ / ∪∪ــ ــ / ــ∪ــ  

کدام یک از ابیات زیر دولختی است؟-     

1( اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را / به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

2( بر آستان جانان گر سر توان نهادن / گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

3( مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست / که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

4( آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است / یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است

 پایۀ آوایی دوم و ششم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»یا رب از عرفان مرا پیمانه ای سرشار ده / چشم بینا جان آگاه و دل بیدار ده«

2( فان   مـ   را   پی ـ جا   ِن   آ   گا 1( ِعر   فان   َمـ   را ـ جا   ِن   آ   گا   

4( فان   مـ   را   پی ـ جا   ِن   آ   گاه 3( عر   فان   مـ  را ـ جا   ِن   آ   گاه   

 همۀ واژه های کدام گروه خوشۀ هجایی یکسان دارند؟-     

2( دری بگشا ـ نمی دانم ـ کجایی 1( می نوشتم ـ بامدادی ـ بادبان   

4( کجایی ـ کبوتر ـ پریشان 3( بادبان ـ جان منی ـ دریادالن   
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 مصراع اول بیت زیر چند هجا دارد؟-     

»بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم«

4( چهارشنبه 3( هشت   2( چهارده    1( شانزده  

تقطیع هجایی مصراع »وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود« کدام گزینه است؟-     

2( ــ∪∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪∪ــ ــ∪ــ 1( ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ  

4( ــ∪∪ــ ــ∪ــ ــ ــ∪∪ــ ــ ــ∪ــ 3( ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪∪ــ ــ∪ــ  

 تقطیع )نشانه گذاری( عروضی کدام بیت به شکل زیر است؟-     

»ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ«

همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو روحی  1( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند  
که چون من سوخته در خیل تو بسیاری هست 2( نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس  

وزنفاق تیر و قصد ماه و کید مشتری 3( ای مسلمانان فغان از جور چرخ چنبری  

چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد 4( روزگار است این که گه عّزت دهد گه خوار دارد  

 خوشه های هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»درد اگر مرد است با دل راست رویارو شود/پس چرا از پشت سر خنجر زد و نامرد شد«
2( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ ــ 1( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ  

4( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ ∪ــ 3( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ــ∪ــ  

تعداد پایه های آوایی کدام مصراع با سایر گزینه ها متفاوت است؟-     

2( صد نکته دراندازد، صد دام و دغل سازد 1( بلبالن را مست گردان مطربان را شیر گیر  

4( کفر و دین هر دو در رهش پویان 3( عجب مدار ز مرده که از خدا طلبد جان  

 خوشه های هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راهنمایی«

4( ∪ــ ــ ــ 3( ∪ــ∪ــ   ــ   2( ∪∪ــ  1ـ ∪∪ــ∪  

کدام گزینه تقطیع هجایی بیت زیر است؟-     

گر تن زنم خامش کنم، ترسم که فرمان بشکنم«ای که میان جان من، تلقین شعرم می کنی
2( ــ ــ∪ــ / ــ ــ∪ــ / ــ ــ∪ــ / ــ ــ∪ــ 1( ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ـ∪∪ــ / ــ∪∪  

4( ــ ∪ــ ــ/ ∪∪ ــ ــ/ ــ ــ∪ / ــ ــ 3( ــ∪∪ــ / ∪ــ∪ــ / ــ∪∪ــ / ∪ــ∪ــ  
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 مصراع اول بیت زیر چند هجا دارد؟-     

»بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم«

4( چهارشنبه 3( هشت   2( چهارده    1( شانزده  

تقطیع هجایی مصراع »وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود« کدام گزینه است؟-     

2( ــ∪∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪∪ــ ــ∪ــ 1( ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ  

4( ــ∪∪ــ ــ∪ــ ــ ــ∪∪ــ ــ ــ∪ــ 3( ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪∪ــ ــ∪ــ  

 تقطیع )نشانه گذاری( عروضی کدام بیت به شکل زیر است؟-     

»ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ«

همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو روحی  1( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند  
که چون من سوخته در خیل تو بسیاری هست 2( نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس  

وزنفاق تیر و قصد ماه و کید مشتری 3( ای مسلمانان فغان از جور چرخ چنبری  

چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد 4( روزگار است این که گه عّزت دهد گه خوار دارد  

 خوشه های هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»درد اگر مرد است با دل راست رویارو شود/پس چرا از پشت سر خنجر زد و نامرد شد«
2( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ∪ــ ــ / ∪ــ ــ 1( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ  

4( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ ∪ــ 3( ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ــ∪ــ  

تعداد پایه های آوایی کدام مصراع با سایر گزینه ها متفاوت است؟-     

2( صد نکته دراندازد، صد دام و دغل سازد 1( بلبالن را مست گردان مطربان را شیر گیر  

4( کفر و دین هر دو در رهش پویان 3( عجب مدار ز مرده که از خدا طلبد جان  

 خوشه های هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی / نروم جز به همان ره که توام راهنمایی«

4( ∪ــ ــ ــ 3( ∪ــ∪ــ   ــ   2( ∪∪ــ  1ـ ∪∪ــ∪  

کدام گزینه تقطیع هجایی بیت زیر است؟-     

گر تن زنم خامش کنم، ترسم که فرمان بشکنم«ای که میان جان من، تلقین شعرم می کنی
2( ــ ــ∪ــ / ــ ــ∪ــ / ــ ــ∪ــ / ــ ــ∪ــ 1( ــ∪∪ــ / ــ∪∪ــ / ـ∪∪ــ / ــ∪∪  

4( ــ ∪ــ ــ/ ∪∪ ــ ــ/ ــ ــ∪ / ــ ــ 3( ــ∪∪ــ / ∪ــ∪ــ / ــ∪∪ــ / ∪ــ∪ــ  
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 مصراع »یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی« از چهار بار هجای .............. تشکیل شده است.-     

4( ــ∪ــ ــ ــ   3( ∪∪ــ  2( ∪ــ∪ــ   1( ∪ــ ــ ــ   

 وزن کدام بیت متفاوت است؟-     

1( لطف خدا بیشتر از جرم ماست / نکتۀ سربسته چه دانی خموش

2( هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود / وارهد از حّد جهان بی حد و اندازه شود

3( یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا / یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا

4( راز نگه دار و خمش ور خمشی تلخ بود / آن که جگر سوزه بود باز جگر سازه شود

 کدام گزینه تقطیع هجایی بیت زیر است؟-     

بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا؟»آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا؟
2( ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ∪ــ 1( ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ   

4( ــ ــ∪ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ∪ــ ــ 3( ــ ــ∪ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ   

وزن عروضی بیت زیر، کدام است؟-     

»قّصه چه کنم دراز بس باشد / چون نیست گشایشی ز گفتارم« 

2( فاعالتن مفاعلن فعلن 1(مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن    

4( مفعول مفاعلن مفاعیلن 3( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع    

 وزن بیت زیر کدام است؟-     

»تا نگردی بی خبر از جسم و جان / کی خبر یابی ز جانان یک زمان«

2( مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعی 1( فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعلن    

4( مستفعلن ـ مستفعلن ـ فعولن 3( مفتعلن ـ متفعلن ـ فاعلن    

 وزن واژۀ مصراع زیر کدام گزینه است؟-     

»درین درگاه بی چونی، همه لطف است و موزونی«

2( فعولن ـ فعولن ـ فعولن ـ فعولن 1( مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعیلن   

4( مفتعلن ـ مفتعلن ـ مفتعلن ـ مفتعلن 3( فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعالتن ـ فاعالتن   

 در پایۀ آوایی چندم بیت زیر ضرورت شعری وجود دارد؟-     

»توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود«

4( هفتم 3( چهارم     2( ششم    1( پنجم    
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 همه ی مصراع های زیر به جز مصراع ...................... وزن دوری دارند.-     

2( چندان که گفتم غم با طبیبان  1( دائم گل این بستان شاداب نمی ماند  

4( جهان فرتوت بازجوانی از سرگرفت 3( در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن  

 هر دو مصراع کدام ابیات داری   پایه ی آوایی است؟-     

الف( کامران آن دل که محبوبیش هست / نیک بخت آن سر که سامانیش نیست

ب( بر سر خشم است هنوز آن حریف / یا سخنی می رود اندر رضا

ج( یکی تشنه می گفت و جان می سپرد / خنک نیک بختی که در آب مرد

د( قافله بس رفت از این راه، لیک / کس نشد آگاه که مقصد کجاست

هـ( درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را

4( الف ـ د 3( هـ ـ د   2( ج ـ ب   1( ج ـ هـ  

 خوشه های هجایی کدام بیت به شکل زیر است؟-     

ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ« »ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ  

1( روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

2( آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد

3( ای مسلمانان فغان زان نرگس جادوفریب / کاو به یک ره برده از من صبر و آرام و شکیب

4( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند / همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو جانی

کدام بیت دارای وزن دوری است؟-     

1( در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

2( نسیم صبح را گفتم که با او جانبی داری

3( ای مسلمانان فغان نرگس جادو فریب

4( در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود

که آن جانب که او باشد صبا عنبر فشان آمد

کاو به یک ره برد از من صبر و آرام و شکیب

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

کدام گزینه از نظر وزن و آهنگ با پایه های آوایی بیت زیر یکسان نیست؟-     

مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را / که صد فردوس می سازد جمالش نیم خاری را

1( چو لطفش را      2( مکان هایش          3( همی نالیده           4( ز غیرش کو

 عالمت هجایی »مستفعلن فعولن« در کدام گزینه درست است؟-     

1( ــ ــ∪ــ∪ــ ــ    2( ــ ــ∪∪ــ ــ ــ     3( ــ∪∪ــ∪ــ ــ     4( ــ ــ∪ــ∪∪ــ



سواالت عروض و قافیه

229

 همه ی مصراع های زیر به جز مصراع ...................... وزن دوری دارند.-     

2( چندان که گفتم غم با طبیبان  1( دائم گل این بستان شاداب نمی ماند  

4( جهان فرتوت بازجوانی از سرگرفت 3( در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن  

 هر دو مصراع کدام ابیات داری   پایه ی آوایی است؟-     

الف( کامران آن دل که محبوبیش هست / نیک بخت آن سر که سامانیش نیست

ب( بر سر خشم است هنوز آن حریف / یا سخنی می رود اندر رضا

ج( یکی تشنه می گفت و جان می سپرد / خنک نیک بختی که در آب مرد

د( قافله بس رفت از این راه، لیک / کس نشد آگاه که مقصد کجاست

هـ( درخت تو گر بار دانش بگیرد / به زیر آوری چرخ نیلوفری را

4( الف ـ د 3( هـ ـ د   2( ج ـ ب   1( ج ـ هـ  

 خوشه های هجایی کدام بیت به شکل زیر است؟-     

ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ« »ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ  

1( روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

2( آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد

3( ای مسلمانان فغان زان نرگس جادوفریب / کاو به یک ره برده از من صبر و آرام و شکیب

4( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند / همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو جانی

کدام بیت دارای وزن دوری است؟-     

1( در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

2( نسیم صبح را گفتم که با او جانبی داری

3( ای مسلمانان فغان نرگس جادو فریب

4( در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود

که آن جانب که او باشد صبا عنبر فشان آمد

کاو به یک ره برد از من صبر و آرام و شکیب

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

کدام گزینه از نظر وزن و آهنگ با پایه های آوایی بیت زیر یکسان نیست؟-     

مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را / که صد فردوس می سازد جمالش نیم خاری را

1( چو لطفش را      2( مکان هایش          3( همی نالیده           4( ز غیرش کو

 عالمت هجایی »مستفعلن فعولن« در کدام گزینه درست است؟-     

1( ــ ــ∪ــ∪ــ ــ    2( ــ ــ∪∪ــ ــ ــ     3( ــ∪∪ــ∪ــ ــ     4( ــ ــ∪ــ∪∪ــ
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 بیت زیر با کدام یک از ابیات هم وزن است؟-     

»سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا / وز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم کند«

1( هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود / وارهد از حد جهان، بی حد و اندازه شود

2( دریادالن راه سفر در پیش دارند / پا در رکاب راهوار خویش دارند

3( بی ماه مهر افروز خود تا بگذرانم روز خود / دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم

4( یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم / تا که رسیدم بر تو، از همه بیزار شدم

پایه های آوایی سوم و هشتم )پایانی( بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»چو دل بر نهی بر سرای کهن / کند ناز و از تو بپوشد سخن«

4( َبر َسرا ـ ُشد ُسَخن  3( َسراِی ـ ُشد ُسَخن   2( َبر َسرا ـ ُسَخن   1( َسراِی ـ ُسَخن  

وزن کدام گزینه دوری نیست؟-     

1( ای خوب تر از لیلی بیم است که چون مجنون

2( باران اشکم می رود، وزابرم آتش می جهد

3( زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب

4( جهان فرتوت باز، جوانی از سر گرفت

عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم

با پختگان گوی این سخن، سوزش نباشد خام را

خیمه روحانیون گشت معنبر طناب

به سر ز یاقوت سرخ، شقایق افسر گرفت

 کدام یک از ابیات با خوشه های هجایی زیر مطابقت دارد؟-     

»ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ ــ ــ∪ــ«

1( معلم گو ادب کم کن که من ناجنس شاگردم / پدر گو پند کمتر ده که من نااهل فرزندم

2( ای چشم و چراغ اهل بینش / مقصود وجودش آفرینش

3( هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد / هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد

4( از ما زمانی یاد کن ویران دلی آباد کن / امروز باری شاد کن جانی که فردا می رود

 در بیت زیر چند هجای کوتاه به ضرورت به هجای بلند تبدیل می شود تا وزن شعر درست باشد؟-     

»غمش در نهان خانۀ دل نشیند / به نازی که لیلی به محمل نشیند«

4( چهار  3( سه    2( دو    1( یک   

 وزن واژۀ بیت زیر چیست؟-     

»در این سرای بی کسی کسی به در نمی زند / به دشت پرمالل ما پرنده پر نمی زند«

2( مفاعیل مفاعیل مفاعیل فعولن 1( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  

4( مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن 3( فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن  
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 در کدام گزینه تعداد هجاهای پایه ی سوم آوایی با سایر گزینه ها متفاوت است؟-     

2( دوش در خواب چنان دیدم خیالم که سحر 1( آن که میلش سوی حق بینی و حق گویی بود  

4( من  آنم که چون جام گیرم به دست 3( هر که آن تلخم دهد حلوا بها جانش دهم  

 کدام گزینه با پایه ی دوم آوایی بیت زیر یکسان است؟-     

»اگر مر تو را صلح آهنگ نیست / مرا با تو ای جان سر جنگ نیست«

4( جهان را 3( جان من   2( بصیرتش   1( جنگاور  

 کدام گزینه با پایه ی آوایی دوم مصراع »تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی آید« برابر است؟-     

4( در این جا 3( چو درگاهی   2( برادر    1( دین دار  

تعداد هجاهای هر پایه ی آوایی در کدام گزینه متفاوت است؟-     

2( ندارد با تو بازاری مگر شوریده اسراری 1( چنین دور از خویش و بیگانه گشتم 

4( گدایی پادشاهی را به شوخی دوست می دارد 3( ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می رود 

وزن بیت زیر، کدام است؟ -     

»کنون که کشتی ما در میان موج فتاد/ اگر چنانکه مجال شنا بود غم نیست«

2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 1( مفاعلن فاعالتن مفاعلن فعلن  

4( مفاعیلن فاعالتن مفاعلن فع لن 3( مفاعلن فعالُت مفاعلن فع لن  

نام ارکان عروضی کدام مصراع در مقابل آن درست نیامده است؟-     

1( سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق: )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

2( این ابر چون یعقوب من وان گل چو یوسف در چمن : )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

3(ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما: )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(

4( وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها: )مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن(

 کدام گزینه »ذوقافیتین« است؟ -     

1( گر نبیند کودکی احوال عقل / عاقلی هرگز کند از عقل، نقل؟  

2( اواًل از عیب خلق آزاد شو / پس به عشق غیب مطلق شاد شو 

3( ترک من کارام جان از شّکر گویا دهد / کام جان عاشقان از عبهر شهال دهد 

4( تا دل به برم هوای دلبر دارد / افسانه عشق دلبر از بر دارد 
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 در کدام گزینه تعداد هجاهای پایه ی سوم آوایی با سایر گزینه ها متفاوت است؟-     

2( دوش در خواب چنان دیدم خیالم که سحر 1( آن که میلش سوی حق بینی و حق گویی بود  

4( من  آنم که چون جام گیرم به دست 3( هر که آن تلخم دهد حلوا بها جانش دهم  

 کدام گزینه با پایه ی دوم آوایی بیت زیر یکسان است؟-     

»اگر مر تو را صلح آهنگ نیست / مرا با تو ای جان سر جنگ نیست«

4( جهان را 3( جان من   2( بصیرتش   1( جنگاور  

 کدام گزینه با پایه ی آوایی دوم مصراع »تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی آید« برابر است؟-     

4( در این جا 3( چو درگاهی   2( برادر    1( دین دار  

تعداد هجاهای هر پایه ی آوایی در کدام گزینه متفاوت است؟-     

2( ندارد با تو بازاری مگر شوریده اسراری 1( چنین دور از خویش و بیگانه گشتم 

4( گدایی پادشاهی را به شوخی دوست می دارد 3( ای ساربان آهسته رو کآرام جانم می رود 

وزن بیت زیر، کدام است؟ -     

»کنون که کشتی ما در میان موج فتاد/ اگر چنانکه مجال شنا بود غم نیست«

2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 1( مفاعلن فاعالتن مفاعلن فعلن  

4( مفاعیلن فاعالتن مفاعلن فع لن 3( مفاعلن فعالُت مفاعلن فع لن  

نام ارکان عروضی کدام مصراع در مقابل آن درست نیامده است؟-     

1( سرای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق: )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

2( این ابر چون یعقوب من وان گل چو یوسف در چمن : )مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(

3(ماه درست را ببین کو بشکست خواب ما: )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(

4( وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها: )مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن(

 کدام گزینه »ذوقافیتین« است؟ -     

1( گر نبیند کودکی احوال عقل / عاقلی هرگز کند از عقل، نقل؟  

2( اواًل از عیب خلق آزاد شو / پس به عشق غیب مطلق شاد شو 

3( ترک من کارام جان از شّکر گویا دهد / کام جان عاشقان از عبهر شهال دهد 

4( تا دل به برم هوای دلبر دارد / افسانه عشق دلبر از بر دارد 
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همه ابیات به جز بیت .......... ، در وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« سروده شده اند.-     

١( در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است / صراحی می ناب و سفینه غزل است.

2( نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ / ز خاک کالبدش صد هزار الله برآید

3( هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند / رموز جام جم از نقش خاک ره دانست

4( به دام زلف تو دل مبتالی خویشتن است / بکش به غمزه که اینش سزای خویشتن است

 کدام جفت از ابیات زیر وزن و آهنگ مشترک دارند؟-     

الف( فلک جز عشق محرابی ندارد / جهان بی خاک عشق آبی ندارد 

ب( همی گویم و گفته ام بارها / بود کیش من مهر دلدارها 

ج( خداوندان دانش نیک دانند / که مدهوشان، خداونداِن هوش اند 

د( روان شد اشک یاقوتی ز راه دیدگان اینک / از عشِق بی نشان آمد نشاِن بی نشان اینک 

4( ب و د  3( ب و ج   2( الف ود    1( الف و ج  

 هجاهای مقابل کدام گزینه نادرست است؟ -     

1( منعم ز سیر صورت زیبای او مکن: )- - ∪-∪- -∪ ∪-∪-∪-(

2( ستمگران به ریاضت نمی شوند مالیم: )∪ ∪-∪-∪--∪ ∪-∪-∪--(

3( چون می به مجلس آید از ما ادب مجویید: )- -∪-∪- - - -∪-∪- - (

4( مگر بوی یوسف به کنعان گذشت: )∪- -∪- -∪- -∪- -(

 پایه های آوایی کدام بیت به شیوه متفاوتی جدا می شوند؟ -     

1( از پا نشیند ای کاش محمل کش هوس ها / زین کاروان شنیدیم نالیدن جرس ها

2( به نعمت ها رسند آن ها که ورزیدند نیکی ها / به شدت ها رسند آن ها که بشکستند پیمان ها

3( گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل / با یاد تو افتادم، از یاد برفت آن ها

4( تا خاِر غم عشقت آویخته در دامن / کوته نظری باشد، رفتن به گلستان ها

 اگر بخواهیم بیت زیر را با توجه به الگوی هجایی »∪- - - ∪- - - ∪- - «کامل کنیم، کدام گزینه درست است؟ -     

اگر .............. در مجلس نشیند  /  نپندارم که ............... تو باشد 

4( بلبل – هم آواِی 3( خورشید - همتاِی   2( گل – هم سنِگ   1( دلدار - یارِ 

 وزن کدام گزینه دوری نیست؟-     

1( چشم وی آراسته، ابروی پیوسته را / زان که تقاضای ترک، زیب کمان دادن است

2( اگرت هوای تاج است ببوس خاک پایش / که بدین مقام عالی، نرسی مگر ز پستی

3( چه سان متاع دل و دین مردمان نبری / که چشم کافر و مژگان رهزن است تو را

4( گوشی که هیچ نشنید فریاد پادشاهان / خواهد کجا شنیدن داد دل گدا را
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 پایه های آوایی کدام ابیات امکان تقسیم بندی دوگانه دارد؟-     

الف( چه عقوبت از جدایی بتر است عاشقان را  / به کدام قدرت از ماسر انتقام داری

ب( گفتم دل من از خون دریاست گفت آری / همچون دل تو بحری در هیچ بر نباشد

ج( گر سپر انداختیم چون قمر از تاب مهر / تیغ زبان بین چو صبح کز سر صدق آختیم

د( هر زنده ی صاحب دل کزجان خبری دارد / چون از تو خبر یابد، پیش خبرت میرد

4( الف- ج 3( ج- د   2( ب- د   1( الف- ب  

 وزن چند گزینه »دوری« است؟ -     

الف( عشوه پرست من بیا می زده مست و کف زنان  / حسن تو پرده گو بدر پردگیان راز را

ب( غم دل با تو نگویم ز فراق تو نمویم / گل امید نبویم ره کوی تو نپویم 

ج( ناچار گشته غربت دل را وگرنه هرگز / مرغی بود که یادش از آشیان نیاید 

د( تا کی ز غمزه دل ها کنی خون چند از کرشمه جان را ربایی 

4( چهار  3( سه   2( دو    1( یک  

 در کدام ابیات پایه ی آوایی سه هجایی وجود دارد؟-     

الف( امیدوار چنانم که کار بسته برآید /  وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید 

ب( شربت زهر ارتودهی نیست تلخ / کوه احد گر تو نهی نیست بار 

ج( گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت / بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت 

د( داد می معرفتش آن شکرستان / مست شدم برد مرا تا به کجاها

4( ب- د  3( د- الف    2( الف - ج     ١( ب- ج   

وزن واژه مقابل همه مصراع ها درست است؛ به جز:-     

1( من پای همی ز سر نمی دانم: )مفعوُل مفاعلن مفاعیلن(

2( عنقا شکار کس نشود دام بازچین: )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(

3( چون نیست کسی مرا به جای تو: )فعالتن فعالتن فعلن(

4( خون خور و خامش نشین که آن دل نازک: )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع(

 در شعر نیمایی زیر، کدام اختیار شاعری وجود دارد؟-     

»هزاران سایه جنبد باغ را، چون باد برخیزد/ گهی چونان گهی چونین که می داند چه می دیده ست آن غمگین / دگر دیری است کز این 
منزل ناپاک کوچیده ست / و طرف دامن از این خاک برچیده ست.« 

2( قلب  1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن  

4( تغییر کمّیت مصوت  3( ابدال    

 در بیت زیر چند اختیار وزنی وجود دارد؟-     

با لب او چه خوش بود گفت و شنید ماجرا / خاصه که در گشاید او گوید خواجه اندرآ 

4( چهار  3( سه   2( دو    1( یک   
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 پایه های آوایی کدام ابیات امکان تقسیم بندی دوگانه دارد؟-     

الف( چه عقوبت از جدایی بتر است عاشقان را  / به کدام قدرت از ماسر انتقام داری

ب( گفتم دل من از خون دریاست گفت آری / همچون دل تو بحری در هیچ بر نباشد

ج( گر سپر انداختیم چون قمر از تاب مهر / تیغ زبان بین چو صبح کز سر صدق آختیم

د( هر زنده ی صاحب دل کزجان خبری دارد / چون از تو خبر یابد، پیش خبرت میرد

4( الف- ج 3( ج- د   2( ب- د   1( الف- ب  

 وزن چند گزینه »دوری« است؟ -     

الف( عشوه پرست من بیا می زده مست و کف زنان  / حسن تو پرده گو بدر پردگیان راز را

ب( غم دل با تو نگویم ز فراق تو نمویم / گل امید نبویم ره کوی تو نپویم 

ج( ناچار گشته غربت دل را وگرنه هرگز / مرغی بود که یادش از آشیان نیاید 

د( تا کی ز غمزه دل ها کنی خون چند از کرشمه جان را ربایی 

4( چهار  3( سه   2( دو    1( یک  

 در کدام ابیات پایه ی آوایی سه هجایی وجود دارد؟-     

الف( امیدوار چنانم که کار بسته برآید /  وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید 

ب( شربت زهر ارتودهی نیست تلخ / کوه احد گر تو نهی نیست بار 

ج( گفتم که نیاویزم با مار سر زلفت / بیچاره فروماندم پیش لب ضحاکت 

د( داد می معرفتش آن شکرستان / مست شدم برد مرا تا به کجاها

4( ب- د  3( د- الف    2( الف - ج     ١( ب- ج   

وزن واژه مقابل همه مصراع ها درست است؛ به جز:-     

1( من پای همی ز سر نمی دانم: )مفعوُل مفاعلن مفاعیلن(

2( عنقا شکار کس نشود دام بازچین: )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(

3( چون نیست کسی مرا به جای تو: )فعالتن فعالتن فعلن(

4( خون خور و خامش نشین که آن دل نازک: )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع(

 در شعر نیمایی زیر، کدام اختیار شاعری وجود دارد؟-     

»هزاران سایه جنبد باغ را، چون باد برخیزد/ گهی چونان گهی چونین که می داند چه می دیده ست آن غمگین / دگر دیری است کز این 
منزل ناپاک کوچیده ست / و طرف دامن از این خاک برچیده ست.« 

2( قلب  1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن  

4( تغییر کمّیت مصوت  3( ابدال    

 در بیت زیر چند اختیار وزنی وجود دارد؟-     

با لب او چه خوش بود گفت و شنید ماجرا / خاصه که در گشاید او گوید خواجه اندرآ 

4( چهار  3( سه   2( دو    1( یک   
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وزن عروضی کدام گزینه، با بیت زیر، یکسان نیست؟-     

»ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می / من خود ز نظر در قد و باالی تو مستم« 

1( افسوس بر ان دیده که روی تو ندیده ست / یا دیده و بعد از تو به رویی نگریده ست

2( در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی/ کشتی رود اکنون که تتر جسر بریده ست

3( تقدیر که بر کشتنت آزرم نداشت / بر حسن جوانیت دل نرم نداشت

4( هر کس به جهان خّرمی ای پیش گرفتند / ما را غمت ای ماه پری چهره تمام است

 در کدام گزینه اختیارات شاعری »آوردن فاعالتن به جای فعالتن و ابدال« وجود دارد؟ -     

1( دست گیرید در این واقعه کافتاد مرا / که نماندست کنون طاقت بیداد مرا 

2( راز من جمله فروخواند بر دشمن و دوست / اشک از این واسطه از چشم بیفتاد مرا 

3( هرگز از روی جوانی نشدم یک دم شاد / مادر دهر ندانم به چه می زاد مرا 

4( بر سر کوی تو چون خواجو اگر خاک شوم / به نسیم تو مگر زنده کند باد مرا 

 در کدام گزینه سه نوع اختیار وزنی وجود دارد؟  -     

1( ور شوی از سوز چو خاکستری / باشد خاکستر توکیمیا 

2( این چنین باده و چنین مستی / در همه مذهبی حالل و رواست 

3( گر راه بود بر سر کوی توصبا را / در بندگی ات عرضه کند قصه ما را 

4( منزلگه جان است که جانان من آنجاست / یا روضه خلد است که رضوان من آنجاست 

نام وزن )بحر( کدام گزینه نادرست است؟ - 5- -

1( چو سرچشمه ی چشم من دیده است / لب غنچه بر چشمه خندیده است )متقارب مثمن محذوف( 

2( دلبران عاشق کشند امانه چندان / بیدالن انده خورند امانه چندین )رمل مسدس سالم( 

3( ز دانایی بنالد مرد دانا / که دانا را خرد بندی است بر پا )هزج مسدس محذوف( 

4( این عالم بشری را من زاده ی گل و خاکم / لیکن ز جان و دل پاک از عالم دگرم من )رجز مثمن سالم(

وزن کدام گزینه ناهمسان سه رکنی است؟ - -- -

١( چو کشتی دانش نباشد مرا / نیفتم به نادانی اندر خطر 

2( با چنین دیده که پرخوناب است / به چنان روی نظر نتوان کرد 

3( صادق نفسان گواه حال اند / در صدق چو صبح بلکه افزا 

4( از می عشق تو مگر مست شد / کاین همه شادی و طرب می کند 

کدام بیت در وزن »مفعول مفاعلن فعولن« سروده شده است؟-     

١( این جاست که مرگ ره ندارد / مرگست بدن جدا از این جا

2( من با تو حدیث بی زبان گویم / وز جمله حاضران نهان گویم

3(تو و طوبی و ما و قامت یار / فکر هر کس به قدر همت اوست

4( اسرار صفات جوهر عشقت / می دانم و در زبان نمی گنجد

سواالت عروض و قافیه

235

وزن واژه مقابل کدام مصراع، نادرست آمده است؟-     

1( حافظ ز  غم از گریه نپرداخت به خنده : )مفعول مفاعلن مفاعیلن(

2( در کفر مرو به سوی کیش آ: )مستفعل فاعالت مستف(

3( آن پیک نامور که رسید از دیار دوست: )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(

4( یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست : )مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن(

 

 در کدام گزینه سه نوع اختیار زبانی وجود دارد؟ -     

1( از خرد جستم طریق رستن از آفات هند / گفت بی کشتی ز آب گنگ می باید گذشت 

2( از لباس توبه عریان است تشریف نجات / بیدل امشب موج هی از کشتی صهبا گذشت 

3( برده از بس فکر آن شوخ کمان ابرو مرا / موی ابرو گشته موی کاسه زانو مرا 

4( جلوه تا دیدی نهان شد رنگ تا دیدی شکست / فرصت عرض تماشا این قدر دارد بهار 

 کدام بیت را نمی توان به دو صورت، تقسیم بندی هجایی کرد؟-     

1( سرو چمن پیش اعتدال تو پست است / روی تو بازار آفتاب شکسته ست

2( یا رب سببی ساز که یارم به سالمت / بازآید و برهاندم از بند مالمت

3( روی تو به حسن حور عین است / کوی تو بهشت راستین است

4( در ده می عشق یک دم ای ساقی / تا عقل کند گزاف در باقی

در کدام گزینه »ابدال، آوردن فاعالتن به جای فعالتن و بلند در نظر گرفتن هجای پایانی« وجود دارد؟ -     

2( بنده بیتی همی می کند تضمین / که از آن خوبتر ندارد یاد  ١( مانیاریم کرد در تو نظر / نظری کن به ما اگر یاری    

4( آن زمان نیز که گردیم غبار / بر در میکده خواهیم نشست  3( دوستان را خواب می آید ولی / خوش نمی آید مرا بی دوست خواب   

در بیت زیر کدام اختیار وجود دارد؟-     

می زده را معالجه هم به می از چه می کند /  اشتر مست را زمی باز چه بار می کند 

2( ابدال ١( بلند در نظر گرفتن هجای پایانی  

4( تغییر مصّوت کوتاه به بلند 3( قلب    

 وزن بیت زیر از تکرار کدام رکن عروضی ساخته شده است؟-     

دلم دیده از دوستان برنگیرد/ که بلبل دل از بوستان برنگیرد

4( فاعالتن 3( مفاعیلن   2( فعالتن   1( فعولن  

عبارت های کدام گزینه به ترتیب با »فعالتن ـ مفاعیلن ـ فعولن ـ فاعالتن« هم وزن هستند؟-     

2( به مالمت ـ خوشا از نی ـ غمت را ـ چرِخ بازی 1( نروم جز ـ خداوندا ـ شرابی ـ دل تنها  

4( بادبان ـ آتش زدم ـ از ما بگو ـ بی خبری 3( تو هم ای دل ـ همی خواهی ـ بی همگان ـ مهربانی 
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وزن واژه مقابل کدام مصراع، نادرست آمده است؟-     

1( حافظ ز  غم از گریه نپرداخت به خنده : )مفعول مفاعلن مفاعیلن(

2( در کفر مرو به سوی کیش آ: )مستفعل فاعالت مستف(

3( آن پیک نامور که رسید از دیار دوست: )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(

4( یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست : )مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن(

 

 در کدام گزینه سه نوع اختیار زبانی وجود دارد؟ -     

1( از خرد جستم طریق رستن از آفات هند / گفت بی کشتی ز آب گنگ می باید گذشت 

2( از لباس توبه عریان است تشریف نجات / بیدل امشب موج هی از کشتی صهبا گذشت 

3( برده از بس فکر آن شوخ کمان ابرو مرا / موی ابرو گشته موی کاسه زانو مرا 

4( جلوه تا دیدی نهان شد رنگ تا دیدی شکست / فرصت عرض تماشا این قدر دارد بهار 

 کدام بیت را نمی توان به دو صورت، تقسیم بندی هجایی کرد؟-     

1( سرو چمن پیش اعتدال تو پست است / روی تو بازار آفتاب شکسته ست

2( یا رب سببی ساز که یارم به سالمت / بازآید و برهاندم از بند مالمت

3( روی تو به حسن حور عین است / کوی تو بهشت راستین است

4( در ده می عشق یک دم ای ساقی / تا عقل کند گزاف در باقی

در کدام گزینه »ابدال، آوردن فاعالتن به جای فعالتن و بلند در نظر گرفتن هجای پایانی« وجود دارد؟ -     

2( بنده بیتی همی می کند تضمین / که از آن خوبتر ندارد یاد  ١( مانیاریم کرد در تو نظر / نظری کن به ما اگر یاری    

4( آن زمان نیز که گردیم غبار / بر در میکده خواهیم نشست  3( دوستان را خواب می آید ولی / خوش نمی آید مرا بی دوست خواب   

در بیت زیر کدام اختیار وجود دارد؟-     

می زده را معالجه هم به می از چه می کند /  اشتر مست را زمی باز چه بار می کند 

2( ابدال ١( بلند در نظر گرفتن هجای پایانی  

4( تغییر مصّوت کوتاه به بلند 3( قلب    

 وزن بیت زیر از تکرار کدام رکن عروضی ساخته شده است؟-     

دلم دیده از دوستان برنگیرد/ که بلبل دل از بوستان برنگیرد

4( فاعالتن 3( مفاعیلن   2( فعالتن   1( فعولن  

عبارت های کدام گزینه به ترتیب با »فعالتن ـ مفاعیلن ـ فعولن ـ فاعالتن« هم وزن هستند؟-     

2( به مالمت ـ خوشا از نی ـ غمت را ـ چرِخ بازی 1( نروم جز ـ خداوندا ـ شرابی ـ دل تنها  

4( بادبان ـ آتش زدم ـ از ما بگو ـ بی خبری 3( تو هم ای دل ـ همی خواهی ـ بی همگان ـ مهربانی 
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 کدام گزینه با خوشه های هجایی زیر مطابقت دارد؟-     

)- -∪ ∪- -∪ ∪- -∪ ∪- -∪ ∪(

1( جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد/ که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم

2( یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم/ تا که رسیدم بر تو از همه بیزار شدم

3( به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل / وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

4( نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند / همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو جانی

وزن واژه های کدام مصراع در مقابل آن درست ذکر شده است؟-     

1( چون همه جمعّیت من در سر سودای تو شد:  فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

2( گر به بدنامی برآید نام ما ننگی نباشد: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن

3( خواجو چو این ایام را دیگر نخواهی یافتن : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

4( مرا ای بخت یاری کن چو یار از دست بیرون شد: فعولن فعولن فعولن فعولن

وزن واژه های کدام بیت همگی یکسان و کامل هستند؟-     

1( مرا رحمت آید بر آن کو چو من / غمی دارد و غم گساریش نیست

2( روز مرا دیدن تو شب غم ببریدن تو / از تو شبم روز شود همچو نهاری صنما

3( تو به هرجا که فرود آمدی و خیمه زدی / کس دیگر نتواند که بگیرد جایت

4( نشاید خرمن بیچارگان سوخت / نمی باید دل درماندگان خست

خوشه های هجایی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

چون شبروان پوید همی در تیره شب/ تا کس مباد از رفتنش گردد خبر

2( فاعالتن فاعالتن فاعلن 1( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  

4( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 3( مستفعلن مستفعلن مستفعلن    

 وزن کدام گزینه، از جمله ی اوزان همسان نیست؟-     

1( تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی / گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

2( برکن ز بن این بنا که باید / از ریشه بنای ظلم برکند

3( تهمتن برآشفت و با طوس گفت / که رّهام را جام باده است جفت

4( الهی فضل خود را یار ما کن/ ز رحمت یک نظر در کار ما کن

کدام گزینه از تکرار چهار رکن »- UU -« ساخته شده است؟-     

1( شاه چو دریا خزینه اش همه گوهر / لیک شهم را خزینه دار نه این بود

2( آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق / خرمن مه به جوی خوشه پروین به دو جو

3( من َخُمشم خسته گلو عارف گوینده بگو / زانک تو داوود دمی من چو کهم رفته ز جا

4( ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت / چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای
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 تقطیع و جداسازی هجاهای مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

چه مالمت ُبَود آن را که چنین باده خورد / این چه عیب است بدین بی خردی وین چه خطاست

- -∪ ∪- -∪ ∪- - ∪ ∪ - -∪ ∪ )2   -∪ ∪--∪ ∪--∪ ∪--∪- )1

-∪- --∪- --∪- --∪- )4    ∪ ∪-∪ -∪- -∪ ∪-∪ -∪ )3

 وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

دگرباره خّیاط باد صبا/ براندان گل دوخت رنگین قبا

1( مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعی      2( مفتعلن ـ مفتعلن ـ فاعلن

   3( مستفعلن ـ مستفعلن ـ مفعولن      4( فعولن ـ فعولن ـ فعولن ـ فعل

خوشه های هجایی بیت زیر چیست؟-     

آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا / می نکند محرم جان محرم اسرار مرا

 - - ∪∪ - -/∪∪ -  - /∪∪ - - /∪∪ )2   -∪∪-/∪-∪-/-∪∪-/∪-∪- )1

- -∪- -/-∪- -/-∪- -/-∪- )4   -∪∪-/-∪∪-/-∪∪-/-∪∪- )3

 کدام گزینه با بیت زیر هم وزن است؟-     

خدایا! به خواری مران از درم/ که صورت نبندد دری دیگرم

1( هرکه عاشق نبود مرد نشد/ نقره فایق نگشت تا نگداخت

2( مرا راحت از زندگی دوش بود/ که آن ماهرویم در آغوش بود

3( نه منظوری که با او می توان گفت/ نه خصمی کز کمندش می توان رست

4(از خون پیاده ای چه خیزد / ای بر رخ تو هزار شه مات

 خوشه های هجایی مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

تو ندانی که چرا در تو کسی خیره بماند/ تا کسی همچو تو باشد که در او خیره بمانی

2( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن  1( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  

4( فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 3( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن  

 بیت زیر با کدام یک از ابیات زیر هم وزن است؟-     

همچو کتابی است جهان جامع احکام نهان/ جان تو سر دفتر آن فهم کن این مسئله را

1( هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود / توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

2( ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود / وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

3( سلسله موی دوست حلقه دام بالست / هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

4( پای در این جوی نهی تا به قیامت نرهی / هر که در این موج فتد تا لب دریا کشدش
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 تقطیع و جداسازی هجاهای مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

چه مالمت ُبَود آن را که چنین باده خورد / این چه عیب است بدین بی خردی وین چه خطاست

- -∪ ∪- -∪ ∪- - ∪ ∪ - -∪ ∪ )2   -∪ ∪--∪ ∪--∪ ∪--∪- )1

-∪- --∪- --∪- --∪- )4    ∪ ∪-∪ -∪- -∪ ∪-∪ -∪ )3

 وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

دگرباره خّیاط باد صبا/ براندان گل دوخت رنگین قبا

1( مفاعیلن ـ مفاعیلن ـ مفاعی      2( مفتعلن ـ مفتعلن ـ فاعلن

   3( مستفعلن ـ مستفعلن ـ مفعولن      4( فعولن ـ فعولن ـ فعولن ـ فعل

خوشه های هجایی بیت زیر چیست؟-     

آه که آن صدر سرا می ندهد بار مرا / می نکند محرم جان محرم اسرار مرا

 - - ∪∪ - -/∪∪ -  - /∪∪ - - /∪∪ )2   -∪∪-/∪-∪-/-∪∪-/∪-∪- )1

- -∪- -/-∪- -/-∪- -/-∪- )4   -∪∪-/-∪∪-/-∪∪-/-∪∪- )3

 کدام گزینه با بیت زیر هم وزن است؟-     

خدایا! به خواری مران از درم/ که صورت نبندد دری دیگرم

1( هرکه عاشق نبود مرد نشد/ نقره فایق نگشت تا نگداخت

2( مرا راحت از زندگی دوش بود/ که آن ماهرویم در آغوش بود

3( نه منظوری که با او می توان گفت/ نه خصمی کز کمندش می توان رست

4(از خون پیاده ای چه خیزد / ای بر رخ تو هزار شه مات

 خوشه های هجایی مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

تو ندانی که چرا در تو کسی خیره بماند/ تا کسی همچو تو باشد که در او خیره بمانی

2( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن  1( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  

4( فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 3( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن  

 بیت زیر با کدام یک از ابیات زیر هم وزن است؟-     

همچو کتابی است جهان جامع احکام نهان/ جان تو سر دفتر آن فهم کن این مسئله را

1( هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود / توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

2( ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود / وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

3( سلسله موی دوست حلقه دام بالست / هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

4( پای در این جوی نهی تا به قیامت نرهی / هر که در این موج فتد تا لب دریا کشدش
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 چند بیت با بیت زیر هم وزن است؟-     

می زد به شمشیر جفا می رفت و می گفت از قفا / سعدی بنالیدی ز ما مردان ننالند از الم

الف( وز برای صید دل در گردنم زنجیر زلف / چون کمند خسرو مالک رقاب انداختی

ب( اورنگ کو، گل چهر کو، نقش وفا و مهر کو؟ / حالی من اندر عاشقی داو تمامی می زنم

ج( مکن حافظ از جور دوران شکایت / چه دانی تو ای بنده کار خدایی

د( پیش آر ساقی آن می چون زنگ را / تا ما براندازیم نام و ننگ را

هـ( برق نگاهش رفت چشمان تری داشت / این روزها بی عشق حال بهتری داشت

4( چهار  3( سه   2( دو   1( یک   

وزن واژه های کدام مصراع در مقابل آن درست آمده است؟-     

2( بلبل بیدل ننشیند خموش: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 1( چو پاکان شیراز خاکی نهاد: فعولن فعولن فعولن فعولن  

4( از دشت و دریا در طلب باید گذشتن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع 3( به نماز آمده محراب دو ابروی تو دید: فعالتن فعالتن فعلن  

 وزن کدام گزینه طبق الگوی »∪- - ∪ - -∪- - ∪ - « است؟-     

2( چه بد کرده بودم که ناگه از این سان / به دست تو شوخ ستمگر فتادم؟ 1( سالمی چو بوی خوش آشنایی / بدان مردم دیده روشنایی  

4( کسی را فراغ از چنین خلق دیدن / مسلم بود کو قناعت بورزد 3( نشاید که خوبان به صحرا روند / همه کس شناسند و هرجا روند 

 وزن واژه های کدام مصراع متفاوت است؟-     

2( تا مرا با نقش رویش آشنایی اوفتاد 1( با جوانی سرخوش است این پیر بی تدبیر را   

4( صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست 3( هرکه را با دلستانی عیش می افتد زمانی   

 کدام بیت دارای وزن واژه »مستفعلن« است؟-     

1( گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر/ ور راه وفا داری جان در قدمت ریزم

2( گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز / فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم

3( ما به غم خو کرده ایم، ای دوست! ما را غم فرست/ تحفه ای کز غم فرستی نزد ما هر دم فرست

4( دل برد و تن در د اده ام ور می کشد استاده ام/ کآخر نداند بیش از این یا می کشد یا می برد

وزن کدام بیت در مقابل آن درست آمده است؟-     

1( اگر تو ز آموختن سرنتابی / بجوید سر تو همی سروری را )فعولن فعولن فعولن فعل(

2( باغبان گر چند روزی صحبت گل بایدش/ بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

3( درخت تو گر بار دانش بگیرد/ به زیر آوری چرخ نیلوفری را )فعولن فعولن فعولن فعولن(

4( ای نفس خرم باد صبا / از بر یار آمده ای مرحبا )مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن(
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 بیت زیر با کدام یک از ابیات زیر هم وزن است؟-     

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود/ وا رهد از حّد جهان، بی حد و اندازه شود

1( هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود/ توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

2( ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود/ وان دل که با خود داشتم با داستانم می رود

3( سلسله موی دوست حلقه دام بالست / هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

4( یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا/ یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا

خوشه های هجایی مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم / رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم

-∪- -∪- -∪- -∪ )2   - -∪- - -∪- - -∪- - - ∪ )1

- -∪ ∪ - -∪ ∪- - ∪ ∪- -∪ ∪ )4   -∪ ∪--∪ ∪--∪ ∪--∪-  )3

 خوشه های هجایی مصراع زیر کدام است؟-     

»فلک در خون جانم رفت و ما در خون دل« 

- -∪- - -/∪- - -/∪ )2     -∪- -/-∪ - -/-∪- )1

-∪- - -/∪- -  -/∪- - -/∪ )4   -/- - -∪- -/∪- - -/∪- )3

 در کدام گروه، همه واژه ها در یک خوشه هجایی قرار می گیرند؟-     

2( روی بگشا ـ نمی دانم ـ کجایی ـ تو رفتی 1( تو بیایی ـ ناخدایی ـ باادبان ـ می رسیدم  

4( خدایا ـ سیه دل ـ پریشان ـ به خواری 3( سیه چشمان ـ تو می روی ـ جان جانان ـ دریادل 

 خوشه های هجایی مصراع »ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس« در کدام گزینه به چشم می خورد؟-     

1( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  

2( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

3( فعالتن فعالتن فعالتن فع لن  

4( فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

کدام گزینه از وزن واژه های »مفاعیلن مفاعیلن مفاعی« ساخته شده است؟-     

1( تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی/ دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی

2( مرنجان دلم را که این مرغ وحشی / ز بامی که برخاست مشکل نشیند

3( هنوزت نرگس اندر عین خواب است / هنوزت سنبل اندر پیچ و تاب است

4( زدش بر زمین بر به کردار شیر / بدانست کاو هم نماند به زیر
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 بیت زیر با کدام یک از ابیات زیر هم وزن است؟-     

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود/ وا رهد از حّد جهان، بی حد و اندازه شود

1( هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود/ توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

2( ای ساربان آهسته رو کارام جانم می رود/ وان دل که با خود داشتم با داستانم می رود

3( سلسله موی دوست حلقه دام بالست / هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

4( یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا/ یار تویی غار تویی خواجه نگه دار مرا

خوشه های هجایی مصراع اول بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم / رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم

-∪- -∪- -∪- -∪ )2   - -∪- - -∪- - -∪- - - ∪ )1

- -∪ ∪ - -∪ ∪- - ∪ ∪- -∪ ∪ )4   -∪ ∪--∪ ∪--∪ ∪--∪-  )3

 خوشه های هجایی مصراع زیر کدام است؟-     

»فلک در خون جانم رفت و ما در خون دل« 

- -∪- - -/∪- - -/∪ )2     -∪- -/-∪ - -/-∪- )1

-∪- - -/∪- -  -/∪- - -/∪ )4   -/- - -∪- -/∪- - -/∪- )3

 در کدام گروه، همه واژه ها در یک خوشه هجایی قرار می گیرند؟-     

2( روی بگشا ـ نمی دانم ـ کجایی ـ تو رفتی 1( تو بیایی ـ ناخدایی ـ باادبان ـ می رسیدم  

4( خدایا ـ سیه دل ـ پریشان ـ به خواری 3( سیه چشمان ـ تو می روی ـ جان جانان ـ دریادل 

 خوشه های هجایی مصراع »ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس« در کدام گزینه به چشم می خورد؟-     

1( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  

2( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

3( فعالتن فعالتن فعالتن فع لن  

4( فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

کدام گزینه از وزن واژه های »مفاعیلن مفاعیلن مفاعی« ساخته شده است؟-     

1( تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی/ دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی

2( مرنجان دلم را که این مرغ وحشی / ز بامی که برخاست مشکل نشیند

3( هنوزت نرگس اندر عین خواب است / هنوزت سنبل اندر پیچ و تاب است

4( زدش بر زمین بر به کردار شیر / بدانست کاو هم نماند به زیر
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 کدام یک از ابیات زیر با بیِت زیر هم وزن است؟-     

بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی / به غلغل در سماع آیند هر مرغی به دستانی

1( دریغا عهد آسانی که مقدارش ندانستم / ندانی قدر وصل ااّل که درمانی به هجرانی

2( بهشت است اینکه من دیدم نه رخسار / کمند است آنکه وی دارد نه گیسو

3( از آب و گل چنین صورت که دیده ست/ تعالی خالق االنسان من طین 

4( چه خانه است این کزو گشت این َگَشن لشکر/ یکی هندو یکی سگزی یکی ُبستی

وزن کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟-     

1( سوختم در آتش هجران او/ پّشه را بین کز غم شاهین بسوخت

2( مردم چشمم که در خون غرقه شد/ دم به دم گوید که غرقابی خوش است

3( من که در زنجیرم از سودای زلف دلبران / بی پری رویی چنین دیوانه نتوانم نشست

4( در حقیقت نیست در پیمان درست / هرکه او با ساغر و پیمانه نیست

 وزن واژه های معادل کدام مصراع نادرست ذکر شده است؟-     

1( بشکند دستش گلم هر کس تو را از من گرفت: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

2( نمی خواهم نمازی را که در آن از تو یادی نیست : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

3( خدایا عشق ما را می کشد یا زنده می سازد: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

4( نمی خوانم خدایش گرچه از اوصاف او پیداست: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

وزن عروضی تمامی ابیات زیر، به جز بیت ....... ، از پایه های آوایی ناهمسان تشکیل شده است.-    -

1( مالمت از دل سعدی فرو نشوید عشق / سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ است 

2( ای کاشکی میان من است و دلبرم / پیوندی این چنین که میان من و غم است 

3( هر که عیبم کند از عشق و مالمت گوید / تا ندیده است تو را بر منش انکاری هست

4( اهل فرقین در تو خیره بماند / گر بروی در حسابگاه قیامت 

وزن عروضی کدام گزینه، با بیت زیر، یکسان نیست؟ -     

»ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می / من خود ز نظر در قد و باالی تو مستم«

1( افسوس بر آن دیده که روی تو ندیده ست / یا دیده و بعد از تو به رویی نگریده ست 

2( در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی / کشتی رود اکنون که تتر جسر بریده ست 

3( تقدیر که بر کشتنت آزرم نداشت / بر حسن جوانیت دل نرم نداشت 

4( هر کس به جهان خّرمی ای پیش گرفتند / ما را غمت ای ماه پری چهره تمام است
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در همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی ....... ، از پایه هایی آوایی ناهمسان بهره برده شده است.-    -

1( گدایی که به آن فخر می توان کردن / میان اهل سخاوت، گدایی سخن است 

2( گویی بط سفید، جامه به صابون زده است / کبک دری ساق پای، در قدح خون زده است 

3( هر که خصم اندر او کمند انداخت / به مراد ویش بباید ساخت 

4( الف از سخن چو در توان زد / آن خشت بود که پر توان زد

بیت زیر، در کدام وزن سروده شده است؟-     

»دست حنایی تو ز نیرنگ دلبری / یک دست کرد حسن خزان و بهار را«

2( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 1( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع  

4( مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن 3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن  

پایه های آوایی در همه ی گزینه ها ناهمسان است، به جز گزینه ی ................ .-     

1( مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم / جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

2( شوخی  نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم دریده ادب نگاه ندارد

3( درد عشقی کشیده ام که مپرس / زهر هجری چشیده ام که مپرس

4( اگر به دست من افتد فراق را بکشم / که روز هجر سیه باد خانمان فراق

حذف همزه در کدام بیت بیش تر صورت گرفته است؟ - -  -

١( عاقبت سیالبم از سر بگذرد چون دم به دم / راه می گیرم بر آب چشم و دیگر می چکد 

2( ستیز آوری کار اهریمن است / ستیزه به پرخاش آبستن است 

3( دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح / بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می چکد

4( گوییا عزم ندارد که شود روز امشب / یا درآید ز در آن شمع شب افروز امشب 

بیت زیر، در کدام وزن سروده شده است؟-     

»دست حنایی توز نیرنگ دلبری / یک دست کرد حسن خزان و بهار را« 

2( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن  ١( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع   

4( مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن 3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن   

پایه های آوایی در همه ی گزینه ها ناهمسان است، به جز گزینه ی ......... .-    -

1( مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم / جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها 

2( شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم دریده ادب نگاه ندارد  

3( درد عشقی کشیده ام که مپرس / زهر هجری چشیده ام که مپرس 

4( اگر به دست من افتد فراق را بکشم / که روز هجر سیه باد خانمان فراق
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در همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی ....... ، از پایه هایی آوایی ناهمسان بهره برده شده است.-    -

1( گدایی که به آن فخر می توان کردن / میان اهل سخاوت، گدایی سخن است 

2( گویی بط سفید، جامه به صابون زده است / کبک دری ساق پای، در قدح خون زده است 

3( هر که خصم اندر او کمند انداخت / به مراد ویش بباید ساخت 

4( الف از سخن چو در توان زد / آن خشت بود که پر توان زد

بیت زیر، در کدام وزن سروده شده است؟-     

»دست حنایی تو ز نیرنگ دلبری / یک دست کرد حسن خزان و بهار را«

2( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 1( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع  

4( مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن 3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن  

پایه های آوایی در همه ی گزینه ها ناهمسان است، به جز گزینه ی ................ .-     

1( مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم / جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

2( شوخی  نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم دریده ادب نگاه ندارد

3( درد عشقی کشیده ام که مپرس / زهر هجری چشیده ام که مپرس

4( اگر به دست من افتد فراق را بکشم / که روز هجر سیه باد خانمان فراق

حذف همزه در کدام بیت بیش تر صورت گرفته است؟ - -  -

١( عاقبت سیالبم از سر بگذرد چون دم به دم / راه می گیرم بر آب چشم و دیگر می چکد 

2( ستیز آوری کار اهریمن است / ستیزه به پرخاش آبستن است 

3( دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح / بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می چکد

4( گوییا عزم ندارد که شود روز امشب / یا درآید ز در آن شمع شب افروز امشب 

بیت زیر، در کدام وزن سروده شده است؟-     

»دست حنایی توز نیرنگ دلبری / یک دست کرد حسن خزان و بهار را« 

2( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن  ١( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع   

4( مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن 3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن   

پایه های آوایی در همه ی گزینه ها ناهمسان است، به جز گزینه ی ......... .-    -

1( مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم / جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها 

2( شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم دریده ادب نگاه ندارد  

3( درد عشقی کشیده ام که مپرس / زهر هجری چشیده ام که مپرس 

4( اگر به دست من افتد فراق را بکشم / که روز هجر سیه باد خانمان فراق
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همه ی ابیات پایه های آوایی مشترک دارند، به جز:  -     

1( مهتری گر به کام شیر در است / شو خطر کن ز کام شیر بجوی

2( جز یکی دختر عزیز مرا / نیست و بسیار هست چیز مرا

3( گفت برخیز و تیغ و دشنه بیار / شربتی آب سوی تشنه بیار

4( ای آن که غمگنی و سزاواری / واندر نهان سرشک همی باری

در کدام گزینه وزن بیت زیر به درستی مشخص شده است؟ -     

»گوشم همه بر قول نی و نغمه ی چنگ است / چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است« 

2( مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع  1( مفعوُل مفاعیلن مفعول مفاعیلن    

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعُولن 3( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن    

همه ی ابیات پایه های آوایی مشترک دارند، به جز:-    -

2( جز یکی دختر عزیز مرا / نیست و بسیار هست چیز مرا  1( مهتری گر به کام شیر در است / شو خطر کن ز کام شیر بجوی  

4( ای آن که غمگنی و سزاواری / واندر نهان سرشک همی باری 3( گفت برخیز و تیغ و دشنه بیار / شربتی آب سوی تشنه بیار  

وزن کدام گزینه، از جمله ی اوزان همسان نیست؟-    -

1( تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی / گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 

2( بر کن ز ین این بنا که باید / از ریشه بنای ظلم بر کند 

3( تهمتن برآشفت و با طوس گفت / که رّهام را جام باده است جفت 

4( الهی فضل خود را یار ما کن از رحمت یک نفر در کار ما کن

وزن کدام بیت با بیت زیر یکسان است؟ -     

» دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری جانب هیچ آشنا نگاه ندارد«

1( زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود/ شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید 

2( تا چند همچو شمع زبان آوری کنی / پروانه ی مراد رسید ای محب خموش 

3( اکبر و اعظم خدای عالم و آدم / صورت خوب آفرید و سیرت زیبا 

4( از این زمانه ی بی خم از این پیاله تهی/ مدار هیچ امیدی نخواهدت دل شاد

پایه های آوایی همه ی گزینه ها همسان است، به جز ......- 5  -

1( گفتم گره نگشوده ام زان طّره تا من بوده ام / گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند 

2( دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد 

3( شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب / باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد 

4( چنان در قید مهرت پای بندم / که گویی آهویی سر در کمندم
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تقطیع کدام بیت با الگوی هجایی روبه رو یکسان است؟ -     
« U / U U / U U / U »− − − − − − − −

1( جان بود و دلی ما را دل در سر کارت شد/ جان مانده چه فرمایی در پای تو افشانم 

2( نامت شنوم دل ز فرح زنده شود حال من از اقبال تو فرخنده شود 

3( مار است غم عشقش و او گنج لطافت/ گنجت چو به دست او فتد از مار میندیش 

4( راهی است بی کرانه غم عشقش و مرا/ چون پای صبر نیست، به پایان نمی رسم

در کدام گزینه وزن بیت زیر به درستی مشخص شده است؟-     

»گوشم همه بر قول ِنی و نغمه ی چنگ است / چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است«

2( مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع 1( مفعوُل مفاعیلن مفعول مفاعیلن  

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 3( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن  

وزن کدام گزینه متفاوت است؟-     

1( به دیگری دهم این دل که خوار کرده ی توست / چرا که عاشق نو دارد اعتبار دگر 

2( من آن گدای حریصم که صبح نیست هنوز / که ایستاده به دریوزه ی نگاه توام 

3( تو خوش نشسته به تمکین و حسن از تو نهفته / به جلوه بهر فریبم به جلوگاه نهانی 

4( اگر مساعدت بخت نبود و اقبال/ کجا هالل و رسیدن به مستقّر کمال؟

در همه ی گزینه ها، از اختیار زبانی حذف همزه« استفاده شده است، به جز ........ . -    -

١( ای صبا با دم من کن نفسی همراهی / به سوی شاه بر از من سخنی گر خواهی 

2( گر نیایی برون این رمقی نیز که هست / ور بیایی کندت بخت و ظفر همراهی 

3( گو در این مصر که فرعون در او صد بیش است/ نان عزیز است که شد یوسف گندم چاهی 

4( امن از این خاک چنان رفته که گر باید باز / خواف آن است که از آب بترسد ماهی

در کدام بیت، شاعر از هر دو نوع »اختیار زبانی« استفاده کرده است؟-     

١( ای که به حسن قامتت سرو ندیده ام سهی / گر همه دشمنی کنی از همه دوستان بهی 

2( جور بکن که حاکمان جور کنند بر رهی / شیر که پایبند شد تن بدهد به روبهی 

3( از نظرت کجا رود ور برود تو همرهی رفت / رها نمی کنی آمد و ره نمی دهی 

گهی / ورنکنی اثر کند دود دل سحر گهی 4( شاید اگر نظر کنی ای که ز دردم آ

کدام گزینه با مصرع »از در درآمدی و من از خود به در شدم« هم وزن است؟ -     

2( ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی  1( آن بار کزو خانه ی ما جای پری بود    

4( در کار گالب و گل حکم ازلی این بود 3( مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی   
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تقطیع کدام بیت با الگوی هجایی روبه رو یکسان است؟ -     
« U / U U / U U / U »− − − − − − − −

1( جان بود و دلی ما را دل در سر کارت شد/ جان مانده چه فرمایی در پای تو افشانم 

2( نامت شنوم دل ز فرح زنده شود حال من از اقبال تو فرخنده شود 

3( مار است غم عشقش و او گنج لطافت/ گنجت چو به دست او فتد از مار میندیش 

4( راهی است بی کرانه غم عشقش و مرا/ چون پای صبر نیست، به پایان نمی رسم

در کدام گزینه وزن بیت زیر به درستی مشخص شده است؟-     

»گوشم همه بر قول ِنی و نغمه ی چنگ است / چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است«

2( مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع 1( مفعوُل مفاعیلن مفعول مفاعیلن  

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 3( مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن  

وزن کدام گزینه متفاوت است؟-     

1( به دیگری دهم این دل که خوار کرده ی توست / چرا که عاشق نو دارد اعتبار دگر 

2( من آن گدای حریصم که صبح نیست هنوز / که ایستاده به دریوزه ی نگاه توام 

3( تو خوش نشسته به تمکین و حسن از تو نهفته / به جلوه بهر فریبم به جلوگاه نهانی 

4( اگر مساعدت بخت نبود و اقبال/ کجا هالل و رسیدن به مستقّر کمال؟

در همه ی گزینه ها، از اختیار زبانی حذف همزه« استفاده شده است، به جز ........ . -    -

١( ای صبا با دم من کن نفسی همراهی / به سوی شاه بر از من سخنی گر خواهی 

2( گر نیایی برون این رمقی نیز که هست / ور بیایی کندت بخت و ظفر همراهی 

3( گو در این مصر که فرعون در او صد بیش است/ نان عزیز است که شد یوسف گندم چاهی 

4( امن از این خاک چنان رفته که گر باید باز / خواف آن است که از آب بترسد ماهی

در کدام بیت، شاعر از هر دو نوع »اختیار زبانی« استفاده کرده است؟-     

١( ای که به حسن قامتت سرو ندیده ام سهی / گر همه دشمنی کنی از همه دوستان بهی 

2( جور بکن که حاکمان جور کنند بر رهی / شیر که پایبند شد تن بدهد به روبهی 

3( از نظرت کجا رود ور برود تو همرهی رفت / رها نمی کنی آمد و ره نمی دهی 

گهی / ورنکنی اثر کند دود دل سحر گهی 4( شاید اگر نظر کنی ای که ز دردم آ

کدام گزینه با مصرع »از در درآمدی و من از خود به در شدم« هم وزن است؟ -     

2( ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی  1( آن بار کزو خانه ی ما جای پری بود    

4( در کار گالب و گل حکم ازلی این بود 3( مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی   



علوم و فنون ادبی

244

کدام یک از ابیات، با بیت زیر هم وزن است؟ -     

»شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام / جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد« 

1( سعدی نه حریف غم او بود ولیکن / با رستم دستان بزند هر که در افتاد 

2( بر من مگیر اگر شدم آشفته دل ز عشق / مانند این بسی ز قضا و قدر فتاد 

3( بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت / به شرط آن که نگویم از آن چه رفت حکایت 

4( در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن / من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود

کدام بیت، فاقد وزن دو لختی است؟ -     

1( سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی / کان کس رسید در وی کز خود قدم برون زد 

2( به قیاس در نگنجی و به وصف در نیایی / متحیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت 

3( تا دل به تو پیوستم راه همه در بستم / جایی که تو بنشینی بس فتنه که برخیزد 

4( بیا که گر به گریبان جان رسد دستم / ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد

کدام اختیارات شاعری، در بیت زیر وجود دارد؟-     

»خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل/ بازم به یک شبیخون بر ملک اندرون زد«

2( حدف همزه 1( تبدیل مصوت بلند به کوتاه    

4( قلب 3( ابدال      

در بیت زیر، کدام اختیار شاعری به کار نرفته است؟-     

»طمع خام بین که قصه ی فاش / از رقیبان نهفتنم هوس است«

2( حذف همزه 1( ابدال      

3( آوردن فعالتن به جای فاعالتن 3( بلند تلفظ کرده هجای کوتاه    

در همه ی ابیات حذف »همزه« به چشم می خورد؛ به جز: - -  -

1( برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس / سزای حور بده رونق پری بشکن 

2( چو عندلیب فصاحت فرو شد ای حافظ / تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن 

3( چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد / تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن 

4( به زلف گوی که آیین دلبری بگذار / به غمزه گری که قلب ستمگری بشکن

وزن بیت زیر، با کدام بیت یکسان است؟ -     

»فغان که منزل دور و دراز وادی عشق / نکرد دل تهی از ناله چون جرس ما را«

1( به سیر ماه از محفل مخوان پروانه ی ما را / که می گردد خنک از پرتو مهتاب عیش ما 

2( سیاه در دو جهان باد روی موی سفید / که همچو صبح، گران سنگ ساخت خواب مرا 

3( به اسیران بال ملک امان فرمودند / به فقیران گدا گنج سالطین دادند 

4( نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم / که به روی دوست ماند که برافکند نقابی
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وزن همه ی ابیات »دوری« است؛ به جز: -    -

1( صید بیابان عشق چون بخورد تیر او/ سر نتواند کشید پای ز زنجیر او 

2( ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته ای / حسن تر جلوه می کند وین همه پرده بسته ای 

3( بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو / بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو 

4( می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه / ای ساقی صبوحی در ده می شبانه

نام وزن کدام بیت در برابر آن درست است؟ -     

1( ای دفتر حسن تو را فهرست، خط و خال ها/ تفصیل ها پنهان شده در پرده ی اجمال ها

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستفعُل( 

2( دلم شکستی و رفتی، خالف شرط موّدت / به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی

)مفاعلن فعالتن مفاعیلن فعالتن( 

3( با آسمان مفاخره کردیم تا سحر / او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن( 

4( آمد سوی کعبه سینه پر جوش / چون کعبه نهاد حلقه در گوش

)مفعولن مفاعلن فعولن(

در کدام گزینه وزن بیت )ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت / و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت( غلط است؟ -     

2( مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع لن  1( مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف   

4( مفعوُل مفاعیلن مفاعیلن فعولن  3( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل مفاعی   

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در /  اال شهید عشق به تیر از گمان دوست« 

2( مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفعل  1( مفعوُل فاعالُت مفاعیلن   

4( مستفعلن مفاعلن مستفعلن َفعل 3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن   

وزن کدام بیت با »دلم شکستی و رفتی خالف شرط مّودت« یکسان است؟-     

1( ندانم از من خسته جگر چه خواهی / دلم به غمزه ربودی، دگر چه می خواهی 

2( دال چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن / که باد صبح نسیم گره گشا دارد 

3( صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش/ که آب زندگی ام در نظر نمی آید 

4( تو قدر صحبت یاران و دوستان نشناسی / مگر شبی که چو سعدی به داغ عشق بخفتی
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وزن همه ی ابیات »دوری« است؛ به جز: -    -

1( صید بیابان عشق چون بخورد تیر او/ سر نتواند کشید پای ز زنجیر او 

2( ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته ای / حسن تر جلوه می کند وین همه پرده بسته ای 

3( بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو / بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو 

4( می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه / ای ساقی صبوحی در ده می شبانه

نام وزن کدام بیت در برابر آن درست است؟ -     

1( ای دفتر حسن تو را فهرست، خط و خال ها/ تفصیل ها پنهان شده در پرده ی اجمال ها

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستفعُل( 

2( دلم شکستی و رفتی، خالف شرط موّدت / به احتیاط رو اکنون که آبگینه شکستی

)مفاعلن فعالتن مفاعیلن فعالتن( 

3( با آسمان مفاخره کردیم تا سحر / او از ستاره دم زد و من از تو دم زدم

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن( 

4( آمد سوی کعبه سینه پر جوش / چون کعبه نهاد حلقه در گوش

)مفعولن مفاعلن فعولن(

در کدام گزینه وزن بیت )ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت / و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت( غلط است؟ -     

2( مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع لن  1( مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف   

4( مفعوُل مفاعیلن مفاعیلن فعولن  3( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل مفاعی   

وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در /  اال شهید عشق به تیر از گمان دوست« 

2( مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفعل  1( مفعوُل فاعالُت مفاعیلن   

4( مستفعلن مفاعلن مستفعلن َفعل 3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن   

وزن کدام بیت با »دلم شکستی و رفتی خالف شرط مّودت« یکسان است؟-     

1( ندانم از من خسته جگر چه خواهی / دلم به غمزه ربودی، دگر چه می خواهی 

2( دال چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن / که باد صبح نسیم گره گشا دارد 

3( صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش/ که آب زندگی ام در نظر نمی آید 

4( تو قدر صحبت یاران و دوستان نشناسی / مگر شبی که چو سعدی به داغ عشق بخفتی
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در کدام بیت حذف همزه صورت نگرفته است؟ -     

١( من از رنگ صالح آن دم به خون دل بستم دست / که چشم باده پیمایش صال بر هوشیاران زد

2( سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد به دست مرحمت یارم در امیدواران زد 

3( کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری / کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد 

4( از آن ساعت که جام می به دست او مشرف شد/ زمانه ساغر شادی به یاد میگساران زد

کدام یک از ابیات زیر با بیت »از من رمید و توسن بختم رماند و رفت/ چون صید او شدم من مجروح خسته را« هم وزن است؟-     

١( من غّره به گفته ی محال تو شدم/ زآن روی سزای گوشمال تو شدم 

2( اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست/ حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم 

3( پیغام بلبالن به گلستان که می برد و احوال درد من سوی درمان که می برد 

4( در سرای اوست یکسر گیر و دار مهتری/ شد فزون از اعتبارش اعتبار مهتری

وزن چند بیت در برابر آن نادرست نوشته شده است؟ -     

الف( ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت/ که محّب صادق آن است که پاکباز باشد: فعالتن فعالتن فعالتن

فعالتن 

ب( یار در آمد به کوی، شور بر آمد ز شهر / عشق در آمد ز بام، عقل ره در گرفت: مفاعلن فاعلن/ مفاعلن فاعلن 

ج( کشتی آورد و نشستیم در او هر دو به هم/ چون دو یار او همه یاری ده و من یاری خواه: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

 مفاعیلن 
ُ

 مفاعیلن مفعول
ُ

د( از روی شما صبر نه صبر است که زهر است/ وز دست شما زهر نه زهر است که حلواست: مفعول

4( یک 3( چهار     2( سه     1( دو   

تقطیع به ارکان کدام گزینه، به دو گونه ممکن نیست؟-     

1( بوی بهشت می گذرد یا نسیم دوست ؟! / یا کاروان صبح که گیتی منور است؟!

2( شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت / چشم دریده ادب نگاه ندارد

3( والله که چو گرگ یوسفم والله / بر خیره همی نهند بهتانم

4( ماییم و می و مطرب و این کنج خراب / جان و دل و جام و جامه پر درد شراب

حذف همزه در کدام بیت بیش تر صورت گرفته است؟-     

1( عاقبت سیالبم از سر بگذرد چون دم به دم / راه می گیرم بر آب چشم و دیگر می چکد

2( ستیز آوری کار اهریمن است / ستیزه به پرخاش آبستن است

3( دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح / بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می چکد

4( گوییا عزم ندارد که شود روز امشب / یا در آید ز در آن شمع شب افروز امشب

با توجه به نشانه های هجایی در کدام واژه حذف همزه صورت گرفته است؟ -     

 (U U )− − −− 2( سر زد آفتاب      (U U )− − − 1( رفتم از دست

( U)− − − 4( ز در درآ     ( U U )− − − − 3( در آرزوی من 
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کدام گزینه، وزن معادل، نشانه های هجایی مقابل است؟ -     

« U U / UU / / U U / UU »− − − − − − − −

2( مفعوُل، مفاعیلن // مفعوُل، مفاعیلن  1( مفاعلن فعالتن // مفاعلن - فعالتن    

4( مفتعلن، مفاعلن // مفتعلن، مفاعلن 3( مفعوُل، فاعالتن // مفعوُل، فاعالتن   

ظ شده اند؟ -     
ّ

با توجه به نشانه های مقابل هر واژه، چند واژه با حذف همزه، تلف

 )U--- - دل آزرد( )U - -U خوش آواز( )U--UU - - عاقبت اندیش( )U--- - دل افسرده(

)کارآفرین- - -U-( )سرافکنده - U--U( )هم آهنگ  U - -U( )زرافشان-- - - ( 

4( چهار 3( پنج     2( شش     1( سه    

ظ کردن مصّوت کوتاه« وجود ندارد؟ -     
ّ

در کدام بیت اختیار »بلند تلف

1( دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد / دشمن دل سیاه تو غرقه به خون چو الله باد 

2( ای مه برج منزلت چشم و چراغ عالمی / باده ی صاف دایمت در قدح و پیاله باد 

3( نه طبق سپهر و آن قرصه ی ماه و خور که هست / بر لب خوان قسمتت سهل ترین نواله باد 

4( چون به هوای مدحتت زهره شود ترانه ساز / حاسدت از سماع آن محرم آه و ناله باد

کدام گزینه بر وزن »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است؟ -     

1( شربت زهر ار تو دهی نیست تلخ / کوه ُاُحد گر تو نهی نیست بار 

2( یاد تو می رفت و ما عاشق و بی دل ُبدیم پرده برانداختی، کار به اتمام رفت 

3( خلوت دل نیست جای صحبت اضداد / دیو چو بیرون رود فرشته درآید 

4( آمده بسته ام کمر خدمت پادشاه را / تا که ز ُیمن دولتش تاج برم کرم برم

با توّجه به وزن عروضی، کدام واژه ها برای کامل کردن بیت های زیر مناسب است؟ -     

»تا شویمت از آن گل ....... غبار راه / ابری شدم ز شوق که اشکی ببارمت

....... دلم به سینه ....... در انتظار / تا در کشم به سینه و در بر فشارمت« 

2( چهره - یک عمر - نهادی  1( عارض - عمری – فشردی   

4( رخسار - باران - گرفتی 3( صورت - هر دم – گداختی   

وزن کدام بیت »دوری« نیست؟ -     

1( به کرشمه ی عنایت نگهی به سوی ما کن / که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد 

2( اگر دشنام فرمایی وگر نفرین، دعا گویم / جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خا را 

3( یارب دلی که در وی پروای خود نگنجد / دست محبت آنجا خرگاه عشق چون زد؟ 

4( پایه ی خورشید نیست پیش تو افروختن / یا قد و باالی سر و پیش تو افراختن
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کدام گزینه، وزن معادل، نشانه های هجایی مقابل است؟ -     

« U U / UU / / U U / UU »− − − − − − − −

2( مفعوُل، مفاعیلن // مفعوُل، مفاعیلن  1( مفاعلن فعالتن // مفاعلن - فعالتن    

4( مفتعلن، مفاعلن // مفتعلن، مفاعلن 3( مفعوُل، فاعالتن // مفعوُل، فاعالتن   

ظ شده اند؟ -     
ّ

با توجه به نشانه های مقابل هر واژه، چند واژه با حذف همزه، تلف

 )U--- - دل آزرد( )U - -U خوش آواز( )U--UU - - عاقبت اندیش( )U--- - دل افسرده(

)کارآفرین- - -U-( )سرافکنده - U--U( )هم آهنگ  U - -U( )زرافشان-- - - ( 

4( چهار 3( پنج     2( شش     1( سه    

ظ کردن مصّوت کوتاه« وجود ندارد؟ -     
ّ

در کدام بیت اختیار »بلند تلف

1( دادگرا تو را فلک جرعه کش پیاله باد / دشمن دل سیاه تو غرقه به خون چو الله باد 

2( ای مه برج منزلت چشم و چراغ عالمی / باده ی صاف دایمت در قدح و پیاله باد 

3( نه طبق سپهر و آن قرصه ی ماه و خور که هست / بر لب خوان قسمتت سهل ترین نواله باد 

4( چون به هوای مدحتت زهره شود ترانه ساز / حاسدت از سماع آن محرم آه و ناله باد

کدام گزینه بر وزن »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است؟ -     

1( شربت زهر ار تو دهی نیست تلخ / کوه ُاُحد گر تو نهی نیست بار 

2( یاد تو می رفت و ما عاشق و بی دل ُبدیم پرده برانداختی، کار به اتمام رفت 

3( خلوت دل نیست جای صحبت اضداد / دیو چو بیرون رود فرشته درآید 

4( آمده بسته ام کمر خدمت پادشاه را / تا که ز ُیمن دولتش تاج برم کرم برم

با توّجه به وزن عروضی، کدام واژه ها برای کامل کردن بیت های زیر مناسب است؟ -     

»تا شویمت از آن گل ....... غبار راه / ابری شدم ز شوق که اشکی ببارمت

....... دلم به سینه ....... در انتظار / تا در کشم به سینه و در بر فشارمت« 

2( چهره - یک عمر - نهادی  1( عارض - عمری – فشردی   

4( رخسار - باران - گرفتی 3( صورت - هر دم – گداختی   

وزن کدام بیت »دوری« نیست؟ -     

1( به کرشمه ی عنایت نگهی به سوی ما کن / که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد 

2( اگر دشنام فرمایی وگر نفرین، دعا گویم / جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خا را 

3( یارب دلی که در وی پروای خود نگنجد / دست محبت آنجا خرگاه عشق چون زد؟ 

4( پایه ی خورشید نیست پیش تو افروختن / یا قد و باالی سر و پیش تو افراختن



علوم و فنون ادبی

248

وزن چند بیت در برابر آن نادرست نوشته شده است؟ -     

الف( چون ره به حریم حرم کعبه ندارم / رختم به سر کوی خرابات مغان آر: مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف

ب( سوی بزمت نگذرم از بس که خوارم کرده ای / تا نداند کس که چون بی اعتبارم کرده ای: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

ج( نثاری خواهم ای جان آفرین شایسته ی پایش/ پر از نقد وفا و مهر یک گنجینه جانم ده: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

 فاعالتن 
ُ

 فاعالتن مفعول
ُ

د( چون دوست در نظر بود از دشمنت چه غم / چون گل به دست باشدت از خار غم مخور: مفعول

هـ( پیش عّشاق لطف باشد قهر / نزد مشتاق فخر باشد عار: فعالتن فعالتن فعلن 

و( به عزم کعبه ی قربت چو بسته ایم احرام / ز ما سعادت وصل حرم دریغ مدار: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

4( دو 3( سه     2( چهار     1( پنج    

 وزن کدام بیت با بیت زیر یکسان است؟-     

»دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری/ جانب هیچ آشنا نگاه ندارد«

1( زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود / شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید

2( تا چند همچو شمع زبان آوری کنی / پروانه ی مراد رسید ای محب خموش

3( اکبر و اعظم خدای عالم و آدم / صورت خوب آفرید و سیرت زیبا 

4( از این زمانه ی بی خم از این پیاله تهی/ مدار هیچ امیدی نخواهدت دل شاد

وزن بیت زیر، کدام است؟ -     

»ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می / من خود ز نظر در قد و باالی تو مستم« 

2( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن  ١( مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع   

4( مفعوُل مفاعلن مفاعیلن فع 3( مستفعل فاعالُت مستفعُل فع   

 فاعالُت مفاعیلن« سروده شده است؟-     
ُ

کدام بیت، در وزن »مفعول

1( دزدند خودپرستی و خودکامی / با این دو فرقه راه نپیماید 

2( بس سقف شد خراب و نگشت آسمان خراب / بس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام 

3( خویشتن دیدن و از خود گفتن / صفت مردم کوته نظر است 

4( همیشه بار جفا بردن و نیاسودن / همیشه رنج طلب کردن و نرنجیدن

وزن کدام بیت را می توان به دو صورت سامان داد؟-  5 -

1( از سر کوی آشنا برده فلک به غربتم / همت شه مگر کشد باز به سوی مسکنم 

2( آمد به جلوه شاهد باال بلند ما / آماده شد بالی دل دردمند ما 

3( هیچ از آن کعبۀ مقصود نجستیم نشان / هر چه در راه طلب قافله ساالر شدیم 

4( ز پرده راز دلم عشق آشکارا کرد / که شعله را نتواند کسی نهان دارد
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وزن واژۀ بیت زیر کدام است؟ -     

»با دوست باش گر همه آفاق دشمن اند / کاو مرهم است گر دگران نیش می زنند« 

2( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن  1( مستفعلن فعولن مستفعلن فعلون   

4( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 3( مستفعلن مفاعُل مستفعُل َفَعل   

وزن کدام بیت »دوری« نیست؟-     

1( هر تیر که در کیش است، گر بر دل ریش آید/ ما نیز یکی باشیم، از جمله ی قربان ها 

2( به قیاس درنگنجُی و به وصف درنیایی / متحّیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت 

3( تیغ برَار از نیام زهر برافکن به جام/ کز ِقَبِل ما قبول وز طرف ما رضاست 

4( هان ای دل مشکین سخن، پایان ندارد این سخن / با کس نیازم گفت من، آن ها که می گویی مرا

پایه های آوایی همه ی گزینه ها همسان است، به جز ................-     

1( گفتم گره نگشوده ام زان طّره تا من بوده ام / گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند

2( دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد / گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد

3( شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب / باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه ز یاد

4( چنان در قید مهرت پای بندم/ که گویی آهویی سر در کمندم

در کدام بیت، اختیار زبانی تغییر مصّوت کوتاه به بلند و مصّوت بلند به کوتاه وجود دارد؟ -     

١( اگر در خاکسار کاملی، در صدر جا داری/ چونقش پا اگرچه خانه زاد آستان باشی 

2( دال زین همرهان کارت به جایی می رسد آخر/ که مّنت دار از همراهی ریگ روان باشی 

3( به ترک مقصد ار ممنون خود باشی از آن بهتر/ که بهر کامیابی شرمسار آسمان باشی 

4( به دل صد آرزو داری، به دوران سازگاری کن/ چو گل چینی همان به که آشنای باغبان باشی

در همه ی گزینه ها، از اختیار زبانی »حذف همزه« استفاده شده است، به جز .............. .-     

1( ای صبا با دم من کن نفسی همراهی / به سوی شاه بر از من سخنی گر خواهی

2( گر نیایی برون این رمقی نیز که هست / ور بیایی کندت بخت و ظفر همراهی

3( گو در این مصر که فرعون در او صد بیش است / نان عزیز است که شد یوسف گندم چاهی

4( امن از این خاک چنان رفته که گر یابد باز / خواف آن است که از آب بترسد ماهی

- 55 -« U U UU U U »− − − − − − − − کدام یک از ابیات با نمودار هجایی روبه رو مطابقت دارد؟ 

1( از ما زمانی یاد کن ویران دلی آباد کن / امروز باری شاد کن، جانی که فردا می رود 

2( از می عشق ریخته بر دل آدم اندکی / از دل او به هر دلی دست به دست می رود 

3( گلگشت باغ می کند امروز سرو من / بنگر که باز بر گل خوش بو چه می رود 

4( گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود / پس روی بهشت کس نخواهد دیدن
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وزن واژۀ بیت زیر کدام است؟ -     

»با دوست باش گر همه آفاق دشمن اند / کاو مرهم است گر دگران نیش می زنند« 

2( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن  1( مستفعلن فعولن مستفعلن فعلون   

4( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 3( مستفعلن مفاعُل مستفعُل َفَعل   

وزن کدام بیت »دوری« نیست؟-     

1( هر تیر که در کیش است، گر بر دل ریش آید/ ما نیز یکی باشیم، از جمله ی قربان ها 

2( به قیاس درنگنجُی و به وصف درنیایی / متحّیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت 

3( تیغ برَار از نیام زهر برافکن به جام/ کز ِقَبِل ما قبول وز طرف ما رضاست 

4( هان ای دل مشکین سخن، پایان ندارد این سخن / با کس نیازم گفت من، آن ها که می گویی مرا

پایه های آوایی همه ی گزینه ها همسان است، به جز ................-     

1( گفتم گره نگشوده ام زان طّره تا من بوده ام / گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند

2( دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد / گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یاد

3( شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب / باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه ز یاد

4( چنان در قید مهرت پای بندم/ که گویی آهویی سر در کمندم

در کدام بیت، اختیار زبانی تغییر مصّوت کوتاه به بلند و مصّوت بلند به کوتاه وجود دارد؟ -     

١( اگر در خاکسار کاملی، در صدر جا داری/ چونقش پا اگرچه خانه زاد آستان باشی 

2( دال زین همرهان کارت به جایی می رسد آخر/ که مّنت دار از همراهی ریگ روان باشی 

3( به ترک مقصد ار ممنون خود باشی از آن بهتر/ که بهر کامیابی شرمسار آسمان باشی 

4( به دل صد آرزو داری، به دوران سازگاری کن/ چو گل چینی همان به که آشنای باغبان باشی

در همه ی گزینه ها، از اختیار زبانی »حذف همزه« استفاده شده است، به جز .............. .-     

1( ای صبا با دم من کن نفسی همراهی / به سوی شاه بر از من سخنی گر خواهی

2( گر نیایی برون این رمقی نیز که هست / ور بیایی کندت بخت و ظفر همراهی

3( گو در این مصر که فرعون در او صد بیش است / نان عزیز است که شد یوسف گندم چاهی

4( امن از این خاک چنان رفته که گر یابد باز / خواف آن است که از آب بترسد ماهی

- 55 -« U U UU U U »− − − − − − − − کدام یک از ابیات با نمودار هجایی روبه رو مطابقت دارد؟ 

1( از ما زمانی یاد کن ویران دلی آباد کن / امروز باری شاد کن، جانی که فردا می رود 

2( از می عشق ریخته بر دل آدم اندکی / از دل او به هر دلی دست به دست می رود 

3( گلگشت باغ می کند امروز سرو من / بنگر که باز بر گل خوش بو چه می رود 

4( گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود / پس روی بهشت کس نخواهد دیدن
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» مطابقت دارد؟- -- - U /U U / U U /U »− − − − − − − − تقطیع کدام گزینه با الگوی هجایی 

1( امروز چه روز است بگو روز سعادت / این قبلهی دل کیست بگو جان خرابات 

2( عمری به بوی یاری کردیم انتظاری / زان انتظار ما را نگشود هیچ کاری 

3( ای باد بی آرام ما با گل بگو پیغام ما / ای گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا 

4( دل فتنه بر جمال تو آن گاه انتظار / جان مست گلستان تو آن گاه خار خار

در کدام گزینه به وزن بیت »در مانده ام که از تو شکایت کجا برم / هم با تو گر ز دست تو دارم شکایتی« اشاره شده است؟ -     

2( مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل  1( مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن   

4( مستفعل مستفعل مستفعل فع 3( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن   

 وزن کدام بیت متفاوت است؟-     

گه ماست  1( خیال روی تو در هر طریق همره ماست / نسیم موی تو پیوند جان آ

2( بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال / خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا 

3( ز غمزه بر دل ریشم چه تیرها که گشادی / ز غّصه بر سر کویت چه بارها که کشیدم 

4( که ای عزیز کسی را که خواری است نصیب / حقیقت آن که نباید به زور منصب و جاه

نشانه های هجایی همۀ ابیات به دو شیوه قابل سامان دهی است به جز: -  - -

1( هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان/ ایوان مداین را آینۀ عبرت دان

2( صفات ذات ورا شرح کی توانم داد/ اگر که وصف کنم صد هزار چندینش

3( بر خال چهرۀ زلف کجش را نگون نگر/. باالی دانه حلقۀ دام بال ببین

4( روی تو در آینۀ جان عکس بینداخت/ تا تختۀ تن پاک بگشت از همه رنگم

در بیت »افتادگی آموز اگر طالب فیضی/ هرگز نخورد آب زمینی که بلند است« کدام اختیارات زبانی وجود دارد؟-     

1( تبدیل مصوت بلند به کوتاه و تبدیل مصوت بلند به کوتاه 

2( فقط دوبار حذف همزه

3( تبدیل مصوت بلند به کوتاه و حذف همزه  

4( حذف همزه و تبدیل مصوت کوتاه به بلند

نشانه های هجایی کدام بیت به دو شیوه سامان می یابد؟-     

1( مرا مجال سخن بیش در بیان تو نیست / کمال حسن ببندد زبان گویایی

2( آن پیک نامور که رسید از دیار دوست / آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

3( هر که با دوستی سری دارد / گو دو دست از مراد خویش بشوی

4( خواهم اندر پایش افتادن چون گوی / ور به چوگانم زند هیچش مگوی 
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پایه های آوایی کدام بیت ناهمسان است؟-  - -

1( سلسلۀ موی دوست حلقه دام بالست / هر که درین حلقه نیست فارغ از این ماجراست 

2( زمین و باغ و بستان را به عشق باد نوروزی / بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید 

3( دوستان گویند سعدی خیمه در گلزار زن / من گلی را دوست می دارم که در گلزار نیست

4( گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان / هر روز خاطره با یکی ما خود یکی داریم و بس 

وزن کدام بیت »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است؟-     

1( از عکس رخت دامن آفاق گلستان / وز یاد لبت خاطر عشاق طربناک 

2( گفتم که مرا از دهنت هیچ ندادند / خندید که از هیچ که را بهره توان داد 

3( ای باد بامدادی خوش می روی به شادی / پیوند روح کردی پیغام دوست دادی 

4( موی سپید را فلکم رایگان نداد / این رشته را به نقد جوانی خریده ام

نشانه های هجایی کدام بیت به دو شیوه قابل چینش است؟-     

1( بذل تو کردم تن و هوش و روان / وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر

2( سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم / دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی

3( گذشت بر من از آسیب عشقت آنچه گذشت/ هنوز منتظرم تا چه حکم فرمایی

4( دل دادمش به مژده و خجلت همی برم / زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

) است؟-      U U UU U U)− − − − − − − −  نشانه های هجایی کدام مصراع 

2( دل خود دریغ نیست که از دست من برفت 1( مرا رسد که بر آرم هزار ناله چو بلبل    

4( چه جرم رفت که با ما سخن نمی گویی 3( تو حال تشنه ندانی که بر کناره جویی   

 وزن چند بیت از ابیات داده شده، ناهمسان است؟-     

الف( گشت دندان عاشقان همه کند / زانکه بس تیز گشت بازارات

ب( هر سحر از عشق تو بسا که بسوزم / سوز چو من شمع هر سحر که پسندد 

ج( دل دادم و بد کردم، یک درد به صد کردم / و ین جرم چو خود کردم با خود چه توانم کرد 

د( رخ بنمای گه گهی کز پی آبروی تو / بر دل و جان عاشقان سخت شکست می رود 

4( چهار 3( سه     2( دو    ١( یک     

وزن کدام گزینه به دو گونه قابلیت تقسیم بندی پایه ای )ارکان( دارد؟ -     

1( گو بوی گل بسوزد دماغم که داده اند / از بهر بوی دوست دماغ دگر مرا 

2( به ذوق کلبه ی زندان کجاست خلوت شیخ / حریم کعبه ی خلوت کجا، شراب کجا 

3( بهارا، روان کرده ای اشک باران / در آنی که پیراهن گل درانی

4( لشکر سودای عشق بر سر من تاخت / از تن خاکی من غبار بر آورد 
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پایه های آوایی کدام بیت ناهمسان است؟-  - -

1( سلسلۀ موی دوست حلقه دام بالست / هر که درین حلقه نیست فارغ از این ماجراست 

2( زمین و باغ و بستان را به عشق باد نوروزی / بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید 

3( دوستان گویند سعدی خیمه در گلزار زن / من گلی را دوست می دارم که در گلزار نیست

4( گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان / هر روز خاطره با یکی ما خود یکی داریم و بس 

وزن کدام بیت »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است؟-     

1( از عکس رخت دامن آفاق گلستان / وز یاد لبت خاطر عشاق طربناک 

2( گفتم که مرا از دهنت هیچ ندادند / خندید که از هیچ که را بهره توان داد 

3( ای باد بامدادی خوش می روی به شادی / پیوند روح کردی پیغام دوست دادی 

4( موی سپید را فلکم رایگان نداد / این رشته را به نقد جوانی خریده ام

نشانه های هجایی کدام بیت به دو شیوه قابل چینش است؟-     

1( بذل تو کردم تن و هوش و روان / وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر

2( سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم / دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی

3( گذشت بر من از آسیب عشقت آنچه گذشت/ هنوز منتظرم تا چه حکم فرمایی

4( دل دادمش به مژده و خجلت همی برم / زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

) است؟-      U U UU U U)− − − − − − − −  نشانه های هجایی کدام مصراع 

2( دل خود دریغ نیست که از دست من برفت 1( مرا رسد که بر آرم هزار ناله چو بلبل    

4( چه جرم رفت که با ما سخن نمی گویی 3( تو حال تشنه ندانی که بر کناره جویی   

 وزن چند بیت از ابیات داده شده، ناهمسان است؟-     

الف( گشت دندان عاشقان همه کند / زانکه بس تیز گشت بازارات

ب( هر سحر از عشق تو بسا که بسوزم / سوز چو من شمع هر سحر که پسندد 

ج( دل دادم و بد کردم، یک درد به صد کردم / و ین جرم چو خود کردم با خود چه توانم کرد 

د( رخ بنمای گه گهی کز پی آبروی تو / بر دل و جان عاشقان سخت شکست می رود 

4( چهار 3( سه     2( دو    ١( یک     

وزن کدام گزینه به دو گونه قابلیت تقسیم بندی پایه ای )ارکان( دارد؟ -     

1( گو بوی گل بسوزد دماغم که داده اند / از بهر بوی دوست دماغ دگر مرا 

2( به ذوق کلبه ی زندان کجاست خلوت شیخ / حریم کعبه ی خلوت کجا، شراب کجا 

3( بهارا، روان کرده ای اشک باران / در آنی که پیراهن گل درانی

4( لشکر سودای عشق بر سر من تاخت / از تن خاکی من غبار بر آورد 
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 وزن مقابل کدام گزینه درست است؟-     

1( این ابرنگر خیمه بر افالک زده /صاد نعره ی شوق از دل غمناک زده )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( 

2( روزی کندت خدای روزی / از عالم غیب صد خزینه )مستفعل فاعالت مفعولن( 

3( با خودآ تا خداپرست شوی / ور خود از دست خود برستی به )فاعالتن مفاعلن فعلن( 

4( گفتم به خون دل به کف آرم وصال تو / بسیار از این بگفتم و او دم نمی خورد )مستفعلن مفاعلن مستفعلن فعل(

 پایه های آوایی کدام گزینه درست مشخص شده است؟-     

( U /U U / U U / U )− − − − − − − 1( روزی چنان بگریم از این غم که اشک من: 

( U / U U / U U /U )− − − − − − − − − 2( گر بر سر ما تیغ زنی روی نپیچیم: 

( / UU /U U / UU )− − − − − − − 3( عقل ندارد که ترک روی تو گوید: 

( U / U /UU )− − − − − − − − 4( این شیوه ی چشم های بی خوابت: 

 وزن کدام گزینه سه پایه ای )سه رکنی( است؟-     

1( تا دل ما با تو کرد روی ارادت / هیچ ناید ز ما مخالفت عادت 

2( گویند بدار دستش از دامن / تا دست بدار از گریبانم 

3( دلم بدین صفت ار پایمال غصه شود / گریختن زمن و در قفا شدن ز شما 

4( با دوست هر کجا که نشینی تفّرج کن / خواهی میان گلشن و خواهی کنار دشت

وزن کدام گزینه »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« است؟-     

1( خود نیز نشان نمی توان دادن / زان کس که ز تو همی نشان یابد  

2( در ناحیت دل ها با عشق تو شد والی / جز شحنه ی عشقت را فرمان بنمی ماند 

3( تا زنده ام او را برسانید به من باز / چون مرده شوم، خواه بشد خواه بگیرید 

4( هجری که به روز غم مبادا دل و دست / بر دامن دل که گرد ننشست نشست

در هجاهای چندم بیت زیر اختیار شاعری زبانی وجود دارد؟-     

روزگازی من و دل ساکن کویی بودیم / ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

1( هجاهای سوم و هفتم – مصرع دوم  

2( هجای سوم از مصراع اول و هجای هفتم از مصرع دوم

3( هجای هفتم از مصرع اول و هجای سوم از مصرع دوم

4( هجاهای سوم و هفتم مصرع اول

نام دیگر وزن »مفعول مفاعلن مفاعیلن« چیست؟-     

2( مفاعیل فاعالت فع لن ١( مستفعل فاعالت مستفعل     

4( مفعول مفاعلن فعولن 3( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع    
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کدام یک از گزینه های زیر در مورد اختیارات زبانی درست نیست؟-  - -

1( اختیارات زبانی اختیاراتی هستند که شاعر با نحوه بیان و شیوه تلفظ خود اعمال می کند. 

2( در هر زبانی کلماتی وجود دارد که دو یا چند تلفظ دارند و شاعر اختیار دارد هر کدام را خواست به کار ببرد

3( اختیار زبانی به دو نوع حذف همزه و تغییر کمیت مصوت ها تقسیم می شود. 

4( اختیارات زبانی اختیاراتی هستند که خواننده با نحوه بیان و شیوه تلفظ خود اعمال می کند. 

در همه ابیات و مصراع های زیر از اختیار زبانی حذف همزه استفاده شده است به جز گزینه ..... - 5- -

1( کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد / یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد 

2( بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد / بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد 

3( من اگر رندم اگر شیخ ز هر فرقه که هستم 

4( کواکب در سجود افتند اگر لب را بجنبانی

کدام یک از ابیات زیر از اختیار زبانی حذف همزه بهره نگرفته است؟-     

١( اگر لذت ترک لذت بدانی / دگر لذت نفس لذت نخوانی 

2( نسیم صبح را گفتم که با او جانبی داری / کز آن جانب که او باشد صبا عنبر فشان آید 

3( به صد جان ارزد آن رغبت که جانان / نخواهم گوید و خواد به صد جان 

4( من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم / که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد

در بیت زیر از چه اختیار زبانی و در کدام هجاها استفاده شده است؟ -     

تو کجایی تا شوم من چاکرت / چارقت دوزم کنم شانه سرت

1( بلند تلفظ کردن هجای کوتاه - هجای اول مصراع اول و هجای نهم مصراع دوم 

2( بلند تلفظ کردن هجای کوتاه - هجای اول مصراع دوم و هجای نهم مصراع اول

3( کوتاه تلفظ کردن هجای بلند - هجای اول مصراع اول و هجای نهم مصراع دوم 

4( کوتاه تلفظ کردن هجای بلند - هجای اول هجای نهم مصراع دوم

کدام گزینه با مصرع »از در درآمدی و من از خود به در شدم« هم وزن است؟-     

2( ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی 1( آن یار کزو خانه ی ما جای پری بود  

4( در کار گالب و گل حکم ازلی این بود 3( مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی  

 در کدام یک از ابیات زیر از اختیار زبانی »کوتاه تلفظ کردن مصوت« استفاده شده است؟-     

1( توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود 

2( شخص خفت و خرس می راندش مگس / وز ستیز آمد مگس زو بازپس 

3( در دام فتاده آهویی چند / محکم شده دست و پای در بند 

4( کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد / یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
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کدام یک از گزینه های زیر در مورد اختیارات زبانی درست نیست؟-  - -

1( اختیارات زبانی اختیاراتی هستند که شاعر با نحوه بیان و شیوه تلفظ خود اعمال می کند. 

2( در هر زبانی کلماتی وجود دارد که دو یا چند تلفظ دارند و شاعر اختیار دارد هر کدام را خواست به کار ببرد

3( اختیار زبانی به دو نوع حذف همزه و تغییر کمیت مصوت ها تقسیم می شود. 

4( اختیارات زبانی اختیاراتی هستند که خواننده با نحوه بیان و شیوه تلفظ خود اعمال می کند. 

در همه ابیات و مصراع های زیر از اختیار زبانی حذف همزه استفاده شده است به جز گزینه ..... - 5- -

1( کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد / یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد 

2( بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد / بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد 

3( من اگر رندم اگر شیخ ز هر فرقه که هستم 

4( کواکب در سجود افتند اگر لب را بجنبانی

کدام یک از ابیات زیر از اختیار زبانی حذف همزه بهره نگرفته است؟-     

١( اگر لذت ترک لذت بدانی / دگر لذت نفس لذت نخوانی 

2( نسیم صبح را گفتم که با او جانبی داری / کز آن جانب که او باشد صبا عنبر فشان آید 

3( به صد جان ارزد آن رغبت که جانان / نخواهم گوید و خواد به صد جان 

4( من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم / که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد

در بیت زیر از چه اختیار زبانی و در کدام هجاها استفاده شده است؟ -     

تو کجایی تا شوم من چاکرت / چارقت دوزم کنم شانه سرت

1( بلند تلفظ کردن هجای کوتاه - هجای اول مصراع اول و هجای نهم مصراع دوم 

2( بلند تلفظ کردن هجای کوتاه - هجای اول مصراع دوم و هجای نهم مصراع اول

3( کوتاه تلفظ کردن هجای بلند - هجای اول مصراع اول و هجای نهم مصراع دوم 

4( کوتاه تلفظ کردن هجای بلند - هجای اول هجای نهم مصراع دوم

کدام گزینه با مصرع »از در درآمدی و من از خود به در شدم« هم وزن است؟-     

2( ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی 1( آن یار کزو خانه ی ما جای پری بود  

4( در کار گالب و گل حکم ازلی این بود 3( مگر تو روی بپوشی و فتنه باز نشانی  

 در کدام یک از ابیات زیر از اختیار زبانی »کوتاه تلفظ کردن مصوت« استفاده شده است؟-     

1( توانا بود هر که دانا بود / ز دانش دل پیر برنا بود 

2( شخص خفت و خرس می راندش مگس / وز ستیز آمد مگس زو بازپس 

3( در دام فتاده آهویی چند / محکم شده دست و پای در بند 

4( کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد / یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد
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 در مصراع اول بیت زیر از کدام اختیار زبانی و در کدام هجا استفاده شده است؟ -     

پیش کمان ابرویش البه همی کنم ولی / گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند

2( کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند - هجای هفتم  1( کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند - هجای ششم   

4( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه - هجای هفتم 3( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه - هجای ششم   

در همه ابیات زیر جز بیت ....... از اختیار زبانی »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« بهره گرفته شده است.-     

1( در دام فتاده آهویی چند / محکم شده دست و پای در بند 

2( پیش کمان ابرویش البه همی کنم ولی / گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند 

3( نبینی باغبان چون گل بکارد / چه مایه غم خورد تا گل بر آرد 

4( چنان در قید مهرت پای بندم / که گویی آهویی سر در کمندم

وزن بیت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟ -     

»ما نصیحت به جای خود کردیم / روزگاری در این به سر بردیم« 

2( فاعالتن مفاعلن فع لن  1( فاعالتن فاعالتن فاعلن   

4( مستفعلن مفاعُل مستفعلن  3( مستفعُل فاعالُت فع لن    

در بیت زیر، کدام اختیار شاعری به کار نرفته است؟-     

»طمع خام بین که قصه ی فاش / از رقیبان نهفتنم هوس است« 

2( حذف همزه 1( ابدال     

4( آوردن فعالتن به جای فاعالتن 3( بلند تلفظ کردن هجای کوتاه   

وزن کدام بیت، دوری و قابل دو گونه تقسیم بندی هجایی است؟ -     

1( هر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند / بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوندگار 

2( بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت / دشنام تو خوش تر که ز بیگانه دعایی 

3( ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن / آخر ز دعاگویی یاد آر به دشنامی 

4( حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم / جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم 

وزن همه ی ابیات یکسان است؛ به جز:-     

1( با دل گفتم که ترک جان کردی / دل گفت کز این قدر نیندیشم 

2( من خیره مانده زیرا با مستان / هر دو یکی است گفته و ناگفته 

3( هر آهی از دل من ده دوزخ / هر قطره ای ز چشمم صد طوفان 

4( درهم شده است کارم و در گیتی / کار که دیده ای که فراهم شد؟
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کدام اختیارات شاعری، در بیت زیر وجود دارد؟-     

»خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل / بازم به یک شبیخون بر ملک اندرون زد«

2( حذف همزه 1( تبدیل مصوت بلند به کوتاه  

4( قلب 3( ابدال    

کدام یک از ابیات، با بیت زیر هم وزن است؟-     

»شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام / جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد«

1( سعدی نه حریف غم او بود ولیکن / با رستم دستان بزند هر که در افتاد

2( بر من مگیر اگر شدم آشفته دل ز عشق / مانند این بسی ز قضا و قدر فتاد

3( بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت / به شرط آن که نگویم از آن چه رفت حکایت

4( در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن / من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود

همه ی ابیات وزن همسان دو لختی دارند، به جز:-     

1( روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 

2( ای باد بامدادی، خوش میروی به شادی / پیوند روح کردی، پیغام دوست دادی 

3( ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد/ از بس که دیر ماندی، چون شام روزه داران 

4( هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان/ ایوان مداین را، آیینهی عبرت دان 

کدام بیت، فاقد وزن دولختی است؟-     

1( سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی / کان کس رسید در وی کز خود قم برون زد

2( به قیاس در نگنجی و به وصف در نیایی/ متحیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت

3( تا دل به تو پیوستم راه همه در بستم / جایی که تو بنشینی بس فتنه که برخیزد

4( بیا که گر به گریبان جان رسد دستم / ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد

وزن همه ی  ابیات زیر را می توان به دو صورت برش داد، به جز: -     

١( ای مرهم ریش و مونس جانم / چندین به مفارقت مرنجانم 

2( آن روز که سر بر آرم از خاک / مشتاق تو هم چنان که بودم 

3( شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان / تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت 

4( خوش می روی به تنها تنها فدای جانت / مدهوش می گذاری یاران مهربانت 

در کدام گزینه اختیار وزنی ابدال به کار نرفته است؟ -     

١( یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم / دولت صحبت آن مونس جان ما را بس 

2( چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست/ سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست 

3( می کوش به هر ورق که خوانی / کان دانش را تمام دانی 

4( یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد/ به وداعی دل غمدیده ی ما شاد نکرد 
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کدام اختیارات شاعری، در بیت زیر وجود دارد؟-     

»خود کرده بود غارت عشقش حوالی دل / بازم به یک شبیخون بر ملک اندرون زد«

2( حذف همزه 1( تبدیل مصوت بلند به کوتاه  

4( قلب 3( ابدال    

کدام یک از ابیات، با بیت زیر هم وزن است؟-     

»شرح غمت به وصف نخواهد شدن تمام / جهدم به آخر آمد و دفتر تمام شد«

1( سعدی نه حریف غم او بود ولیکن / با رستم دستان بزند هر که در افتاد

2( بر من مگیر اگر شدم آشفته دل ز عشق / مانند این بسی ز قضا و قدر فتاد

3( بیا که نوبت صلح است و دوستی و عنایت / به شرط آن که نگویم از آن چه رفت حکایت

4( در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن / من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود

همه ی ابیات وزن همسان دو لختی دارند، به جز:-     

1( روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم 

2( ای باد بامدادی، خوش میروی به شادی / پیوند روح کردی، پیغام دوست دادی 

3( ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد/ از بس که دیر ماندی، چون شام روزه داران 

4( هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن هان/ ایوان مداین را، آیینهی عبرت دان 

کدام بیت، فاقد وزن دولختی است؟-     

1( سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی / کان کس رسید در وی کز خود قم برون زد

2( به قیاس در نگنجی و به وصف در نیایی/ متحیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت

3( تا دل به تو پیوستم راه همه در بستم / جایی که تو بنشینی بس فتنه که برخیزد

4( بیا که گر به گریبان جان رسد دستم / ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد

وزن همه ی  ابیات زیر را می توان به دو صورت برش داد، به جز: -     

١( ای مرهم ریش و مونس جانم / چندین به مفارقت مرنجانم 

2( آن روز که سر بر آرم از خاک / مشتاق تو هم چنان که بودم 

3( شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان / تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت 

4( خوش می روی به تنها تنها فدای جانت / مدهوش می گذاری یاران مهربانت 

در کدام گزینه اختیار وزنی ابدال به کار نرفته است؟ -     

١( یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم / دولت صحبت آن مونس جان ما را بس 

2( چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست/ سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست 

3( می کوش به هر ورق که خوانی / کان دانش را تمام دانی 

4( یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد/ به وداعی دل غمدیده ی ما شاد نکرد 
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 وزن کدام بیت با »دلم شکستی و رفتی خالف شرط موّدت« یکسان است؟-     

1( ندانم از من خسته جگر چه خواهی / دلم به غمزه ربودی، دگر چه می خواهی

2( دال چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن / که باد صبح نسیم گره گشا دارد

3( صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش / که آب زندگی ام در نظر نمی آید

4( تو قدر صحبت یاران و دوستان نشناسی / مگر شبی که چو سعدی به داغ عشق بخفتی

همۀ گزینه ها دارای آرایۀ »تضمین « اند و بر وزن هایی با پایه های آوایی ناهمسان سروده شده اند، به جز .......... .-     

1( این جواب آن غزل صائب که می گوید وحید / بود با یوسف دل یعقوب فارغ بال رفت 

2( این آن غزل مرشد روم است که گفته است / ای قوم به حج رفته کجایید کجایید 

3( این آن غزل که حضرت عّطار گفته است / از آتش سماع دل بی قرار کو؟ 

4( جواب آن غزل است این که او حدی فرمود / مراد دشمن و تشویش دوستان چه دهی؟

در کدام بیت اختیار وزنی ابدال وجود دارد؟-     

1( بر افسر شاهان سرافراز نشیند / هر گرد که از گوشۀ دامان تو برخاست 

2( چندین هزار صید فتد از قفای تو / هرگه که التفات کنی بر قفای خویش 

3( یکباره سبک بار شد از غصۀ دوران / آن را که بجز رطل گران هیچ ندادند 

4( پای مجنون به در خیمۀ لیلی نرسد / تا به سر طی نکنی راه بیابانی چند 

در کدام بیت، اختیار شاعری وزنی و زبانی هر دو وجود دارد؟-     

1( کس نیست که دل سوی من آرد / تا غصه روزگار گویم 

2( تنگ چشمان نظر به میوه کنند / ما تماشا کنان بستانیم 

3( چه کند بنده که بر جور تحمل نکند / بار بر گردن و سر بر خط فرمان بودم 

4( که در آموختش آن لطف و بالغت کان روز / مردم از عقل بدر برد که او دانا شد 

وزن کدام بیت »دوری« نیست؟-     

1( طرف کرم ز کس نیست این دل پر امید من / گرچه سخن همی برد قّصه ی من به هر طرف 

2( شده ام سگ غزالی که نگشته رام هرگز / مگسی ز انگبینش نگرفته کام هرگز 

3( آن گل که هر دوم در دست بادی ست / گو شرم بادش از عندلیبان 

4( مرا می بینی و هر دم زیادت می کنی دردم / تو را می بینم و میلم زیادت می شود هر دم 

در وسط نیم مصراع نخست همه ی گزینه ها، شاعر از هجایی کشیده به جای بلند سود برده، به جز گزینه ی .............. -     

1( کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش / کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش

2( آمد موج الست کشتی قالب ببست / باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست

3( آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت/ چهره ی خندان شمع آفت پروانه شد

4( نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری / حلقه ی اوراد ما مجلس افسانه شد
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در کدام گزینه حذف همزه صورت نگرفته است؟-     

1( غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل/ که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را 

2( هّمت طلب از باطن پیران سحرخیز/  زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

3( بتی این کاه را چون کوه سنگین می کند آن گاه / چه آتش ها که در این کوه برپا می کنم هر شب

4( سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ/ ناودان مژه را راه گذر بگشایید

در هیچ یک از گزینه های زیر حذف همزه وجود ندارد، به جز بیت گزینۀ ......................... -    -

1( بر خاک چو نام او نویسم/ هر پارۂ خاک حور و حوراست 

2( بهر هر کشتۀ او جاِن ابد گر نبود/ جان سپردن بر عاشق ز چه آسان شده است 

3( امروز در جمال تو خود لطف دیگر است/ امروز هر چه عاشق شیدا کند سزاست 

4( سیب را بو کرد موسی جان بداد/ بازجو آن بو ِز سیستان کیست؟

تکرار کدام رکن سروده شدۀ وزن نیمایی شعر زیر است؟ -     

فتاده تخته سنگ آن سوی تر / انگار کوهی بود و ما این سو نشسته / خسته انبوهی زن و مرد و جوان و پیر / همه با یکدگر پیوسته لیک 
از پای و با زنجیر

4( فعولن 3( فعالت    2( مفاعیلن    1( فاعالتن   

وزن مصراع های زیر به ترتیب کدام است؟-     

 »صبح خواهد شد و به این کاسۀ آب / آسمان هجرت خواهد کرد«

2( فاعالتن فع، فاعالتن فعلن، فاعالتن فعالتن فع 1( فاعالتن فعلن، فعالتن فع، فاعالتن مفعولن فع   

4( فعالتن فع، فعالتن فعلن، فاعالتن فعالتن فعلن 3( فاعالتن فع، فعالتن فعلن فاعالتن فعالتن فع    

پایه های آوایی کدام مصراع نادرست است؟ -    -

1( سرمایه در اندیشۀ اسباب تلف شد: َسر ما ِی َدر/ ان دی ش ی/ اس با ب َت / َلف شد 

2( عالم بیچارگی ست پیش که نالیم: عا َل ِم بی / چا ِر گی ست / پی ِش ِک نا/ لیم 

3( بر آن سرم که ز دامن برون کشم پا را: ب ران َس َرم / ِک ِز دا َمن / ُب رون ِک َشم / پا را

4( هر سو نظر افکنی اسیریم: هر سو ن / َظ َرف ک نی / اسی ریم

وزن بیت زیر چیست و کدام اختیار شاعری زبانی در بیت به کار رفته است؟ -     

از خوابگاه اطلس گلریز خوشتر است« »بر روی خاک تکیه گاه در دفتر عشق    

1( مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل - بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

2( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن - کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند 

3( مفعول فاعالتن مفاعیل فاعلن - کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

4( مستفعل مستفعل مستفعل مستف - حذف همزه
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در کدام گزینه حذف همزه صورت نگرفته است؟-     

1( غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل/ که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را 

2( هّمت طلب از باطن پیران سحرخیز/  زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

3( بتی این کاه را چون کوه سنگین می کند آن گاه / چه آتش ها که در این کوه برپا می کنم هر شب

4( سیل خون از جگر آرید سوی بام دماغ/ ناودان مژه را راه گذر بگشایید

در هیچ یک از گزینه های زیر حذف همزه وجود ندارد، به جز بیت گزینۀ ......................... -    -

1( بر خاک چو نام او نویسم/ هر پارۂ خاک حور و حوراست 

2( بهر هر کشتۀ او جاِن ابد گر نبود/ جان سپردن بر عاشق ز چه آسان شده است 

3( امروز در جمال تو خود لطف دیگر است/ امروز هر چه عاشق شیدا کند سزاست 

4( سیب را بو کرد موسی جان بداد/ بازجو آن بو ِز سیستان کیست؟

تکرار کدام رکن سروده شدۀ وزن نیمایی شعر زیر است؟ -     

فتاده تخته سنگ آن سوی تر / انگار کوهی بود و ما این سو نشسته / خسته انبوهی زن و مرد و جوان و پیر / همه با یکدگر پیوسته لیک 
از پای و با زنجیر

4( فعولن 3( فعالت    2( مفاعیلن    1( فاعالتن   

وزن مصراع های زیر به ترتیب کدام است؟-     

 »صبح خواهد شد و به این کاسۀ آب / آسمان هجرت خواهد کرد«

2( فاعالتن فع، فاعالتن فعلن، فاعالتن فعالتن فع 1( فاعالتن فعلن، فعالتن فع، فاعالتن مفعولن فع   

4( فعالتن فع، فعالتن فعلن، فاعالتن فعالتن فعلن 3( فاعالتن فع، فعالتن فعلن فاعالتن فعالتن فع    

پایه های آوایی کدام مصراع نادرست است؟ -    -

1( سرمایه در اندیشۀ اسباب تلف شد: َسر ما ِی َدر/ ان دی ش ی/ اس با ب َت / َلف شد 

2( عالم بیچارگی ست پیش که نالیم: عا َل ِم بی / چا ِر گی ست / پی ِش ِک نا/ لیم 

3( بر آن سرم که ز دامن برون کشم پا را: ب ران َس َرم / ِک ِز دا َمن / ُب رون ِک َشم / پا را

4( هر سو نظر افکنی اسیریم: هر سو ن / َظ َرف ک نی / اسی ریم

وزن بیت زیر چیست و کدام اختیار شاعری زبانی در بیت به کار رفته است؟ -     

از خوابگاه اطلس گلریز خوشتر است« »بر روی خاک تکیه گاه در دفتر عشق    

1( مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل - بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

2( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن - کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند 

3( مفعول فاعالتن مفاعیل فاعلن - کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

4( مستفعل مستفعل مستفعل مستف - حذف همزه
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 تعداد هجاها در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟-     

1( نهان در جهان چیست؟ آزاده مردم / ببینی نهان را، نبینی عیان را 

2( گر ندیدی طناب هاش، ببین / جملگی خاک و باد و آتش و آب 

3( خون حسین آن بچشد در صبوح / وین بخورد ز اشتر صالح کباب 

4( زمانت نیست چیزی جز که حالت/ چرا حالت شده است از دشمنانت؟ 

در کدام بیت حذف همزه صورت نگرفته است؟-     

1( من از رنگ صالح آن دم به خون دل بشستم دست / که چشم باده پیمایش صال بر هوشیاران زد

2( سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد/ به دست مرحمت یارم در امیدواران زد

3( کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری/ کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد

4( از آن ساعت که جام می به دست او مشرف شد / زمانه ساغر شادی به یاد میگساران زد

وزن کدام گزینه در مقابل آن به درستی بیان شده است؟-     

1( به گفت هیچ نیایم چو پر بود دهنم / سر حدیث نخارم چه خوش بود به خدا )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن(

2( جان را من آفریدم و دردیش داده ام / آن کس که درد داده همو سازدش دوا )مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل(

3( خوشدلم از یار همچنانک تو دیدی / جان پرانوار همچنانگ تو دیدی )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع( 

4( آن چنان در هوای خاک درش / می رود آب دیده ام که مپرس )فاعالتن فاعالتن فعلن(

 فاعالُت مفاعیُل فاعلن« سروده نشده است؟ -     
ُ

کدام بیت بر وزن »مفعول

1( دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود/ گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش 

2( با تو پیوستم و از غیر تو ببرید دلم / آشنای تو ندارد سر بیگانه و خویش 

3( ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش / بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش

4( ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام  / جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش

 در همه ی ابیات حذف »همزه« به چشم می خورد؛ به جز: -     

1( برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس / سزای حور بده رونق پری بشکن

2( چو عندلیب فصاحت فرو شد ای حافظ / تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن

3( چو عطر سای شود زلف سنبل از دم باد / تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن

4( به زلف گوی که آیین دلبری بگذار / به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن

 وزن بیت زیر، با کدام بیت یکسان است؟-     

»فغان که منزل دور و دراز وادی عشق / نکرد دل تهی از ناله چون جرس ما را«

1( به سیر ماه از محفل مخوان پروانه ی ما را / که می گردد خنک از پرتو مهتاب عیش ما

2( سیاه در دو جهان باد روی موی سفید / که هم چو صبح، گران سنگ ساخت خواب مرا

3( به اسیرن بال ملک امان فرمودند / به فقیران گدا گنج سالطین دادند

4( نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم / که به روی دوست ماند که بر افکند نقابی
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 کدام ابیات را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد؟-     

الف( عشقم آتش زد و آب مژه از سر بگذشت / پی آن گوهر یک دانه به دریا زده ام

ب( وقتی نشد که بی دوست بر حال خود نگریم / روزی نشد که در عشق بر کار خود نخندیم

ج( ای بت دل پسند من هر سر موت بند من / کاکل تو کمند من طّره ی تابدار هم

د( نقد جان بر سر سودای جنون باخته ایم / ایمن از وسوسه ی عقل زیان کار شدیم

هـ( از بس عرق شرم نشسته است به رویم / محروم ز نظاره  ی آن روی نکویم

4( ب، هـ 3( ب، د   2( الف، هـ   1( الف، ج  

 وزن همه ی ابیات »دوری« است؛ به جز: -     

1( صید بیابان عشق چون بخورد تیر او / سر نتواند کشید پای ز زنجیر او

2( ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته ای / حسن تو جلوه می کند وین همه پرده بسته ای

3( بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو / بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو

4( می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه / ای ساقی صبوحی در ده می شبانه

 وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»بی حسرت از جها نرود هیچ کس به در / اال شهید عشق به تیر از کمان دوست« 

2( مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل 1( مفعوُل فاعالُت مفاعیلن   

4( مستفعلن مفاعلن مستفعلن َفَعل 3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن   

وزن کدام بیت رمل مثّمن سالم است؟ -     

1( عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد / دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت 

2( گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ / گفت ما را جلوۀ معشوق بر این کار داشت

3( تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود / سر ما خاک در پیر مغان خواهد بود 

4( روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

کدام بیت دارای اختیار وزنی قلب است؟-     

1( جمله به ماه عاشق و ماه اسیر عشق تو / ناله کنان ز درد تو البه کنان که ای خدا 

2( به بوسه های پیاپی ره دهان بستند / شکر لبان حقایق دهان گویا را

3( دست کسی بر نرسد به شاخ هویت تو / تا رگ نخلّیت او ز بیخ و بن بر نکنی

4( ای فتنۀ روم و حبش حیران شدم کاین بوی خوش / پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی

نام وزن کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟-     

1( عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد / عشق دیده زان سوی بازار او بازارها )رمل مسدس محذوف(

2( مگر تقویم یزدانی که طالع ها در او باشد / مگر دریای غفرانی کز او شویند زّلت ها )هزج مثمن سالم(

3( جهانی است جنگ و جهانی است صلح / جهان معانی به فرسنگ نیست )متقارب مثمن محذوف(

4( ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته/ زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا )رجز مثمن سالم(
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 کدام ابیات را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد؟-     

الف( عشقم آتش زد و آب مژه از سر بگذشت / پی آن گوهر یک دانه به دریا زده ام

ب( وقتی نشد که بی دوست بر حال خود نگریم / روزی نشد که در عشق بر کار خود نخندیم

ج( ای بت دل پسند من هر سر موت بند من / کاکل تو کمند من طّره ی تابدار هم

د( نقد جان بر سر سودای جنون باخته ایم / ایمن از وسوسه ی عقل زیان کار شدیم

هـ( از بس عرق شرم نشسته است به رویم / محروم ز نظاره  ی آن روی نکویم

4( ب، هـ 3( ب، د   2( الف، هـ   1( الف، ج  

 وزن همه ی ابیات »دوری« است؛ به جز: -     

1( صید بیابان عشق چون بخورد تیر او / سر نتواند کشید پای ز زنجیر او

2( ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته ای / حسن تو جلوه می کند وین همه پرده بسته ای

3( بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو / بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو

4( می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه / ای ساقی صبوحی در ده می شبانه

 وزن بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟-     

»بی حسرت از جها نرود هیچ کس به در / اال شهید عشق به تیر از کمان دوست« 

2( مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل 1( مفعوُل فاعالُت مفاعیلن   

4( مستفعلن مفاعلن مستفعلن َفَعل 3( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن   

وزن کدام بیت رمل مثّمن سالم است؟ -     

1( عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد / دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت 

2( گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ / گفت ما را جلوۀ معشوق بر این کار داشت

3( تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود / سر ما خاک در پیر مغان خواهد بود 

4( روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد / چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد

کدام بیت دارای اختیار وزنی قلب است؟-     

1( جمله به ماه عاشق و ماه اسیر عشق تو / ناله کنان ز درد تو البه کنان که ای خدا 

2( به بوسه های پیاپی ره دهان بستند / شکر لبان حقایق دهان گویا را

3( دست کسی بر نرسد به شاخ هویت تو / تا رگ نخلّیت او ز بیخ و بن بر نکنی

4( ای فتنۀ روم و حبش حیران شدم کاین بوی خوش / پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی

نام وزن کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟-     

1( عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد / عشق دیده زان سوی بازار او بازارها )رمل مسدس محذوف(

2( مگر تقویم یزدانی که طالع ها در او باشد / مگر دریای غفرانی کز او شویند زّلت ها )هزج مثمن سالم(

3( جهانی است جنگ و جهانی است صلح / جهان معانی به فرسنگ نیست )متقارب مثمن محذوف(

4( ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته/ زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا )رجز مثمن سالم(
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ارکان عروضی شعرهای همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ .................... در کمانک مقابل آن درست آمده است.-     

1( مرغ سحر ناله سر کن/ داغ مرا تازه تر کن )مفتعلن- فاعالتن/ مفتعلن- فاعالتن( 

2( قایقی خواهم ساخت/ خواهم انداخت به آب )فاعالتن – فع لن/ فاعالتن- فعلن(

3( ظلم ظالم جور صیاد/ آشیانم داده بر باد )فاعالتن- فاعالتن/ فاعالتن- فاعالتن( 

4( در همان رنگ و همان روی/ همان برگ و همان بار )مفاعیلن- فعولن/ مفاعیلن- فعولن(

نام بحر کدام گزینه »هزج مسّدس محذوف« است؟ -     

1( گرانی ندارد بیابان ما/ قراری ندارد دل و جان ما  

2( ای روح شکار دلبری گشتی / کو زنده کند ابد شکاری را

3( دل سخن چینست از چین ضمیر / وحی جویان اندر آن چین شیوه ها 

4( از این سیالب درد او پاک ماند / که جانبازست و چست و بی مباال

 فاعالُت مفاعیلن« سروده شده است؟ -     
ُ

کدام بیت، در وزن »مفعول

1( دزدند خود پرستی و خودکامی / با این دو فرقه راه نپیماید 

2( بس سقف شد خراب و نگشت آسمان خراب / بس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام 

3( خویشتن دیدن و از خود گفتن / صفت مردم کوته نظر است 

4( همیشه بار جفا بردن و نیاسودن / همیشه رنج طلب کردن و نرنجیدن

کدام بیت، در بحر »رمل مثمن محذوف« است؟-     

1( صوفی بیا که آینه صافی است جام را / تا بنگری صفای می لعل فام را 

2( آن که جز کعبه مقامش نبود یاد لبت / بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است

3( ای که پرسی سرگذشتم پایم اندر گل فروشد/ زانکه در راه غمم جز اشک همراهی نباشد

4( مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست/ تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

وزن مذکور در مقابل کدام مصراع نادرست است؟ -     

1( مه پیش تو از حسن زند الف ولیکن: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

2( غیر وصلش مرا دوا که کند؟: فاعالتن مفاعلن فعلن

3( چو نظر در خم ابروی تو کردم: فعالتن فعالتن فعالتن

4( مقام وصل بلند است و من برو نرسم: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

در کدام بیت هر دو اختیار زبانی »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« و »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« دیده می شود؟ -    -

1( دگر مگوی که من ترک عشق خواهم گفت/ که قاضی از پس اقرار نشنود انکار 

2( قاضی شهر عاشقان باید / که به یک شاهد اختصار کند 

3( قاضی ار با ما نشیند بر فشاند دست را / محتسب گر می خورد معذور دارد مست را 

4( وکیل قاضی ام اندر گذر کمین کرده است / به کف قباله دعوی چو مار شیدایی
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نام دیگر وزن »مفعول مفاعلن مفاعیلن« چیست؟-     

2( مفاعیل فاعالت فع لن 1( مستفعل فاعالت مستفعل   

4( مفعول مفاعلن فعولن 3( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع   

در هجاهای چندم بیت زیر اختیار شاعری زبانی وجود دارد؟-     

روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم / ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

1( هجاهای سوم و هفتم ـ مصرع دوم

2( هجای سوم از مصراع اول و هجای هفتم از مصرع دوم

3( هجای هفتم از مصرع اول و هجای سوم از مصرع دوم

4( هجاهای سوم و هفتم مصرع اول

وزن کدام گزینه به دو گونه قابلیت تقسیم بندی پایه ای )ارکان( دارد؟-     

1( گو بوی گل بسوزد دماغم که داده اند / از بهر بوی دوست دماغ دگر مرا

2( به ذوق کلبه ی زندان کجاست خلوت شیخ / حریم کعبه ی خلوت کجا، شراب کجا

3( بهارا، روان کرده ای اشک باران / در آنی که پیراهن گل درانی

4( لشکر سودای عشق بر سر من تاخت / از تن خاکی من غبار برآورد

در کدام بیت تغییر کّمیت مصوت بلند به کوتاه رخ نداده است؟ -     

1( برق وی از وادی موسی بجست / لمعۀ نور آمد از آنش به دست 

2( موسی طور عشقم در وادی تمّنا / مجروح لن ترانی چون خود هزار دارم 

/ و آنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست  3( فرعون وار الف اناالحق همی زنی 

4( بدید آن چه موسی بجست و ندید / شنید آن چه موسی چنان کم شنید

ابیات کدام گزینه به ترتیب در وزن »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« و »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده اند؟ -     

پر باشد جان او ز اسرار خدا  الف( آن دل که شد او قابل انوار خدا   

تا از لب دلدار شود مست و شکرخا  ب( لب را تو به هر بوسه و هر لوت میاال   

هیچ کس آن بحر را ندید کناری  ج( بهر کنارش همی کنار گشایم   

پرسش همچون شکرش کرد گرفتار مرا  د( نغزی و خوبی و فرش آتش تیز نظرش    

4( الف - د 3( ب- د    2( ب - ج    1( الف - ج   

در کدام بیت اختیارات »حذف همزه« و »تغییر کمّیت مصّوت کوتاه« دیده می شود؟-     

1( ز این دست که دیدار تو دل می برد از دست / ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را 

2( وان گه که به تیرم زنی اّول خبرم ده / تا پیش ترت بوسه دهم دست و کمان را 

3( آنک عسل اندوخته دارد مگس نحل/ شهد لب شیرین تو زنبور میان را 

4( تا مست نباشی نبری بار غم یار / آری شتر مست کشد بار گران را
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نام دیگر وزن »مفعول مفاعلن مفاعیلن« چیست؟-     

2( مفاعیل فاعالت فع لن 1( مستفعل فاعالت مستفعل   

4( مفعول مفاعلن فعولن 3( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع   

در هجاهای چندم بیت زیر اختیار شاعری زبانی وجود دارد؟-     

روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم / ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

1( هجاهای سوم و هفتم ـ مصرع دوم

2( هجای سوم از مصراع اول و هجای هفتم از مصرع دوم

3( هجای هفتم از مصرع اول و هجای سوم از مصرع دوم

4( هجاهای سوم و هفتم مصرع اول

وزن کدام گزینه به دو گونه قابلیت تقسیم بندی پایه ای )ارکان( دارد؟-     

1( گو بوی گل بسوزد دماغم که داده اند / از بهر بوی دوست دماغ دگر مرا

2( به ذوق کلبه ی زندان کجاست خلوت شیخ / حریم کعبه ی خلوت کجا، شراب کجا

3( بهارا، روان کرده ای اشک باران / در آنی که پیراهن گل درانی

4( لشکر سودای عشق بر سر من تاخت / از تن خاکی من غبار برآورد

در کدام بیت تغییر کّمیت مصوت بلند به کوتاه رخ نداده است؟ -     

1( برق وی از وادی موسی بجست / لمعۀ نور آمد از آنش به دست 

2( موسی طور عشقم در وادی تمّنا / مجروح لن ترانی چون خود هزار دارم 

/ و آنگاه قرب موسی عمرانت آرزوست  3( فرعون وار الف اناالحق همی زنی 

4( بدید آن چه موسی بجست و ندید / شنید آن چه موسی چنان کم شنید

ابیات کدام گزینه به ترتیب در وزن »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« و »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده اند؟ -     

پر باشد جان او ز اسرار خدا  الف( آن دل که شد او قابل انوار خدا   

تا از لب دلدار شود مست و شکرخا  ب( لب را تو به هر بوسه و هر لوت میاال   

هیچ کس آن بحر را ندید کناری  ج( بهر کنارش همی کنار گشایم   

پرسش همچون شکرش کرد گرفتار مرا  د( نغزی و خوبی و فرش آتش تیز نظرش    

4( الف - د 3( ب- د    2( ب - ج    1( الف - ج   

در کدام بیت اختیارات »حذف همزه« و »تغییر کمّیت مصّوت کوتاه« دیده می شود؟-     

1( ز این دست که دیدار تو دل می برد از دست / ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان را 

2( وان گه که به تیرم زنی اّول خبرم ده / تا پیش ترت بوسه دهم دست و کمان را 

3( آنک عسل اندوخته دارد مگس نحل/ شهد لب شیرین تو زنبور میان را 

4( تا مست نباشی نبری بار غم یار / آری شتر مست کشد بار گران را
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کدام یک از ابیات زیر با بیت »از من رمید و توسن بختم رماند و رفت / چون صید او شدم من مجروح خسته را« هم وزن است؟-     

1( من غّره به گفته ی محال تو شدم / ز آن روی سزای گوشمال تو شدم

2( اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست/ حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

3( پیغام بلبالن به گلستان که می برد/ و احوال درد من سوی درمان که می برد

4( در سرای اوست یکسر گیر و دار مهتری/ شد فزون از اعتبارش اعتبار مهتری

وزن چند بیت در برابر آن نادرست نوشته شده است؟-     

الف( ز محّبت نخواهم که نظر کنم به رویت / که محّب صادق آن است که پاک باز باشد:  فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

ب( یار در آمد به کوی، شور برآمد ز شهر / عشق درآمد ز بام، عقل ره در گرفت: مفاعلن فاعلن / مفاعلن فاعلن

ج( کشتی آورد و نشستیم در او هر دو به هم / چون دو یار او همه یاری ده و من یاری خواه: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

د( از روی شما صبر نه صبر است که زهر است / وز دست شما زهر نه زهر است که حلواست: مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن

4( یک 3( چهار    2( سه   1( دو  

باتوجه به نشانه های هجایی در کدام واژه حذف همزه صورت گرفته است؟-     

) U - U- - -( سر زد آفتاب )2    ) U - - U-( رفتم از دست )1

) - - -U( ز در درآ )4    )- U - U --( در آرزوی من )3

در کدام یک از بیت های زیر دو نوع اختیار وزنی وجود دارد؟ -     

نه نگو کردم دانم که خطا کردم  الف( بد کردم که به جای تو جفا کردم    

خس مانده ست همه بر سر پرویزن  ب( خلق را چرخ فروبیخت نمی بینی   

رگ هاشان ببرید و ستخوان هاشان  پ( به لگد کرد دوصد پاره میان هاشان    

شب با مطرب و با بادۀ ریحانی  ت( روز با باده و با ناله و تسبیحی   

4( ت، پ 3( الف، ت    2( ب، ت    1( الف، پ    

پایه های آوایی کدام گزینه نادرست مشخص شده است؟-     

)-- U  / -U - U / U -- U  /- U --( :روزی چنان بگریم از این غم که اشک من )1

)- - U / -U - - U / U - - U  / U - - ( :گر بر سر ما تیغ زنی روی نپیچیم )2

)-/- U U - / -U - U / - U U - ( :عقل ندارد که ترک روی تو گوید )3

)- -  U U  / - U - / - U - - - ( :این شیوه ی چشم های بی خوابت )4

از کدام اختیارات شاعری در بیت زیر استفاده شده است و این اختیارات در کدام هجاها اعمال شده است؟-     

سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز / ور روی بگردانی در دامنت آویزد

1( حذف همزه ـ هجای پنجم مصراع اول و دوازدهم مصراع دوم

2( حذف همزه ـ هجای چهارم مصراع اول و دوازدهم مصراع دوم 

3( کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ـ هجای چهارم 

4( کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ـ هجای دوازدهم 
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نام وزن روبه روی کدام مصراع به تمامی درست است؟ -     

2( همی دارد خمارم در بالها )هزج مثمن محذوف( 1( عشق هر جا شوید از دل ها غبار رنگ را )رمل مثمن سالم(  

4( ای غافل از رنج هوس آیینه پردازی چرا )رجز مثمن سالم( 3( به عجزی که داری قوی کن میان را )متقارب مثمن محذوف( 

وزن مقابل کدام گزینه درست است؟-     

1( این ابر نگر خیمه بر افالک زده / صد نعره ی شوق از دل غمناک زده )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(

2( روزی کندت خدای روزی / از عالم غیب صد خزینه )مستفعل فاعالت مفعولن(

3( با خودآ تا خداپرست شوی / ور خود از دست خود برستی به )فاعالتن مفاعلن فعلن(

4( گفتم به خون دل به کف آرم وصال تو / بسیار از این بگفتم و او دم نمی خورد )مستفعلن مفاعلن مستفعلن فعل(

وزن های عروضی »رجز مثمن سالم - هزج مثمن سالم - متقارب مثمن محذوف« به ترتیب در کدام گزینه صحیح آمده است؟ -     

چرا خورد باید به بیهوده غم؟  الف( اگر کار بوده است و رفته قلم   

تذرو طرفه من گیرم که چاالکست شاهینم  ب( نه هر کو نقش نظمی زد کالمش دل پذیر افتد   

دیوانۀ رسوایی ام، تو هر چه می خواهی بگو  ج( من عاشق تنهایی ام، سر گشتۀ شیدایی ام   

4( الف- ج- ب 3( ب- الف- ج   2( ج- ب- الف   1( ج- الف- ب   

     -»- U - U / - U U - // - U - U /- U U -« کدام گزینه، وزن معادل، نشانه های هجایی مقابل است؟

2( مفعوُل ، مفاعیلن // مفعوُل ، مفاعیلن 1( مفاعلن، فعالتن // مفاعلن ـ فعالتن  

4( مفتعلن، مفاعلن // مفتعلن ، َمفاعلن 3( مفعوُل، فاعالتن // مفعوُل، فاعالتن  

وزن کدام بیت »دوری« نیست؟-     

1( به کرشمه ی عنایت نگهی به سوی ما کن/ که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد

2( اگر دشنام فرمایی و گر نفرین، دعا گویم / جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خا را

3( یا رب دلی که در وی پروای خود نگنجد / دست محّبت آنجا خرگاه عشق چون زد؟

4( پایه ی خورشید نیست پیش تو افروختن / یا قد و باالی سرو پیش تو افراختن

وزن چند بیت در برابر آن نادرست نوشته شده است؟-     

الف( چون ره به حریم حرم کعبه ندارم/ رختم به سر کوی خرابات مغان آر: مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف

ب( سوی بزمت نگذرم از بس که خوارم کرده ای / تا نداند کس که چون بی اعتبارم کرده ای: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ج( نثاری خواهم ای جان آفرین شایسته ی پایش / پر از نقد وفا و مهر یک گنیجنه جانم ده: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

د( چون دوست در نظر بود از دشمنت چه غم / چون گل به دست باشدت از خار غم مخور: مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن

هـ( پیش عّشاق لطف باشد قهر / نزد مشتاق فخر باشد عار: فعالتن فعالتن فعلن

و( به عزم کعبه ی قربت چو بسته ایم احرام / ز ما سعادت وصل حرم دریغ مدار: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

4( دو 3( سه   2( چهار    1( پنج  
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نام وزن روبه روی کدام مصراع به تمامی درست است؟ -     

2( همی دارد خمارم در بالها )هزج مثمن محذوف( 1( عشق هر جا شوید از دل ها غبار رنگ را )رمل مثمن سالم(  

4( ای غافل از رنج هوس آیینه پردازی چرا )رجز مثمن سالم( 3( به عجزی که داری قوی کن میان را )متقارب مثمن محذوف( 

وزن مقابل کدام گزینه درست است؟-     

1( این ابر نگر خیمه بر افالک زده / صد نعره ی شوق از دل غمناک زده )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(

2( روزی کندت خدای روزی / از عالم غیب صد خزینه )مستفعل فاعالت مفعولن(

3( با خودآ تا خداپرست شوی / ور خود از دست خود برستی به )فاعالتن مفاعلن فعلن(

4( گفتم به خون دل به کف آرم وصال تو / بسیار از این بگفتم و او دم نمی خورد )مستفعلن مفاعلن مستفعلن فعل(

وزن های عروضی »رجز مثمن سالم - هزج مثمن سالم - متقارب مثمن محذوف« به ترتیب در کدام گزینه صحیح آمده است؟ -     

چرا خورد باید به بیهوده غم؟  الف( اگر کار بوده است و رفته قلم   

تذرو طرفه من گیرم که چاالکست شاهینم  ب( نه هر کو نقش نظمی زد کالمش دل پذیر افتد   

دیوانۀ رسوایی ام، تو هر چه می خواهی بگو  ج( من عاشق تنهایی ام، سر گشتۀ شیدایی ام   

4( الف- ج- ب 3( ب- الف- ج   2( ج- ب- الف   1( ج- الف- ب   

     -»- U - U / - U U - // - U - U /- U U -« کدام گزینه، وزن معادل، نشانه های هجایی مقابل است؟

2( مفعوُل ، مفاعیلن // مفعوُل ، مفاعیلن 1( مفاعلن، فعالتن // مفاعلن ـ فعالتن  

4( مفتعلن، مفاعلن // مفتعلن ، َمفاعلن 3( مفعوُل، فاعالتن // مفعوُل، فاعالتن  

وزن کدام بیت »دوری« نیست؟-     

1( به کرشمه ی عنایت نگهی به سوی ما کن/ که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد

2( اگر دشنام فرمایی و گر نفرین، دعا گویم / جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خا را

3( یا رب دلی که در وی پروای خود نگنجد / دست محّبت آنجا خرگاه عشق چون زد؟

4( پایه ی خورشید نیست پیش تو افروختن / یا قد و باالی سرو پیش تو افراختن

وزن چند بیت در برابر آن نادرست نوشته شده است؟-     

الف( چون ره به حریم حرم کعبه ندارم/ رختم به سر کوی خرابات مغان آر: مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف

ب( سوی بزمت نگذرم از بس که خوارم کرده ای / تا نداند کس که چون بی اعتبارم کرده ای: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ج( نثاری خواهم ای جان آفرین شایسته ی پایش / پر از نقد وفا و مهر یک گنیجنه جانم ده: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

د( چون دوست در نظر بود از دشمنت چه غم / چون گل به دست باشدت از خار غم مخور: مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن

هـ( پیش عّشاق لطف باشد قهر / نزد مشتاق فخر باشد عار: فعالتن فعالتن فعلن

و( به عزم کعبه ی قربت چو بسته ایم احرام / ز ما سعادت وصل حرم دریغ مدار: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

4( دو 3( سه   2( چهار    1( پنج  
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 وزِن بیِت زیر، کدام است؟-     

»ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می / من خود ز نظر در قد و باالی تو مستم« 

2( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 1( مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع  

4( مفعوُل مفاعلن مفاعیلن فع 3( مستفعل فاعالٌت مستفعُل َفع  

 وزن کدام بیت را می توان به دو صورت سامان داد؟-     

1( از سر کوی آشنا برده فلک به غربتم / همت شه مگر کشد باز به سوی مسکنم

2( آمد به جلوه شاهد باال بلند ما / آماده شد بالی دل دردمند ما

3( هیچ از آن کعبة مقصود نجستیم نشان / هرچه در راه طلب قافله ساالر شدیم

4( ز پرده راز دلم عشق آشکارا کرد/ که شعله را نتواند کسی نهان دارد

 وزن واژة بیت زیر کدام است؟-     

»با دوست باش گر همه آفاق دشمن اند/ کاو مرهم است گر دگران نیش می زنند«

2( مفعوُل فاعالتن مفعوٌل فاعالتن 1( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 

4( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 3( مستفعلن مفاعٌل مستفعُل َفَعل 

 وزن کدام بیت »دوری« نیست؟-     

1( هر تیر که در کیش است، گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم، از جمله ی قربان ها

2( به قیاس در نگنجّی و به وصف درنیایی / متحّیرم در اوصاف جمال و روی و زیبت

3( تیغ بر آر از نیام زهر برافکن به جام / کز ِقَبِل ما قبول وز طرف ما رضاست

4( هان ای دل مشکین سخن، پایان ندارد این سخن / با کس نیازم گفت من، آن ها که می گویی مرا

 نشانه های هجایی همة ابیات به دو شیوه قابل سامان دهی است به جز:-     

1( هان ای دل عبرت بیت از دیده عبر کن هان / ایوان مداین را آینة عبرت دان

2( صفات ذات ورا شرح کی توانم داد / اگر که وصف کنم صد هزار چندینش

3( بر خال چهره، زلف کجش را نگون نگر / باالی دانه حلقة دام بال ببین

4( روی تو در آینة جان عکس بینداخت / تا تختة تن پاک بگشت از همه رنگم

 در بیت »افتادگی آموز اگر طالب فیضی/ هرگز نخورد آب زمینی که بلند است« کدام اختیارات زبانی وجود دارد؟-     

1( تبدیل مصوت بلند به کوتاه و تبدیل مصوت بلند به کوتاه

2( فقط دوبار حذف همزه

3( تبدیل مصوت بلند به کوتاه و حذف همزه

4( حذف همزه و تبدیل مصوت کوتاه به بلند
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 نشانه های هجایی کدام بیت به دو شیوه سامان می یابد؟-     

1( مرا مجال سخن بیش در بیان تو نیست / کمال حسن ببندد زبان گویایی

2( آن پیک نامور که رسید از دیار دوست / آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

3( هر که با دوستی سری دارد / گو دو دست از مراد خویش بشوی

4( خواهم اندر پایش افتادن چو گوی / ور به چوگانم زند هیچش مگوی

 وزن کدام بیت »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است؟-     

1( از عکس رخت دامن آفاق گلستان / وز یاد لبت خاطر عشاق طربناک

2( گفتم که مرا از دهنت هیچ نداند/ خندید که از هیچ که را بهره توان داد

3( ای باد بامدادی خوش می روی به شادی / پیوند روح کردی پیغام دوست دادی

4( موی سپید را فلکم رایگان نداد/ این رشته را به نقد جوانی خریده ام

شانه های هجایی کدام بیت به دو شیوه قابل چینش است؟-     

1( بذل تو کردم تن و هوش و روان / وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر

2( سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم/ دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی

3( گذشت بر من از آسیب عشقت آنچه گذشت/ هنوز منتظرم تا چه حکم فرمایی

4( دل دادمش به مژده و خجلت همی برم / زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

 وزن چند بیت از ابیات داده شده، ناهمسان است؟-     

الف( گشت دندان عاشقان همه کند/ زانکه بس تیز گشت بازارات

ب( هر سحر از عشق تو بسا که بسوزم / سوز چو من شمع هر سحر که پسندد

ج( دل دادم و بد کردم، یک درد به صد کردم/ وین جرم چو خود کردم با خود چه توانم کرد

د( رخ بنمای گه گهی کز پی آبروی تو / بر دل و جان عاشقان سخت شکست می رود

4( چهار  3( سه   2( دو   1( یک  

زن کدام گزینه سه پایه ای )سه رکنی( است؟-     

1( تا دل ما با تو کرد روی ارادت / هیچ ناید ز ما مخالفت عادت

2( گویند بدار دستش از دامن / تا دست بدار از گریبانم 

3( دلم بدین صفت ار پایمال غصه شود / گریختن ز من و در قفا شدن ز شما

4( با دوست هر کجا که نشینی تفّرج کن / خواهی میان گلشن و خواهی کنار دشت

در کدام گزینه نوع اختیار وزنی با سایر گزینه ها متفاوت است؟-     

1( زان لقمه که صوفی را در معرفت اندازد / یک ذره و صد هستی یک دانه و صد سیمرغ

2( کس عسل بی نیش از این دکان نخورد / کس رطب بی خار از این بستان نچید

3( لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش / به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد

4( چو می رفت از جهان این بیت می خواند / بر اهل فضل و ارباب براعت
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 نشانه های هجایی کدام بیت به دو شیوه سامان می یابد؟-     

1( مرا مجال سخن بیش در بیان تو نیست / کمال حسن ببندد زبان گویایی

2( آن پیک نامور که رسید از دیار دوست / آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست

3( هر که با دوستی سری دارد / گو دو دست از مراد خویش بشوی

4( خواهم اندر پایش افتادن چو گوی / ور به چوگانم زند هیچش مگوی

 وزن کدام بیت »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است؟-     

1( از عکس رخت دامن آفاق گلستان / وز یاد لبت خاطر عشاق طربناک

2( گفتم که مرا از دهنت هیچ نداند/ خندید که از هیچ که را بهره توان داد

3( ای باد بامدادی خوش می روی به شادی / پیوند روح کردی پیغام دوست دادی

4( موی سپید را فلکم رایگان نداد/ این رشته را به نقد جوانی خریده ام

شانه های هجایی کدام بیت به دو شیوه قابل چینش است؟-     

1( بذل تو کردم تن و هوش و روان / وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر

2( سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم/ دگری نمی شناسم تو ببر که آشنایی

3( گذشت بر من از آسیب عشقت آنچه گذشت/ هنوز منتظرم تا چه حکم فرمایی

4( دل دادمش به مژده و خجلت همی برم / زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

 وزن چند بیت از ابیات داده شده، ناهمسان است؟-     

الف( گشت دندان عاشقان همه کند/ زانکه بس تیز گشت بازارات

ب( هر سحر از عشق تو بسا که بسوزم / سوز چو من شمع هر سحر که پسندد

ج( دل دادم و بد کردم، یک درد به صد کردم/ وین جرم چو خود کردم با خود چه توانم کرد

د( رخ بنمای گه گهی کز پی آبروی تو / بر دل و جان عاشقان سخت شکست می رود

4( چهار  3( سه   2( دو   1( یک  

زن کدام گزینه سه پایه ای )سه رکنی( است؟-     

1( تا دل ما با تو کرد روی ارادت / هیچ ناید ز ما مخالفت عادت

2( گویند بدار دستش از دامن / تا دست بدار از گریبانم 

3( دلم بدین صفت ار پایمال غصه شود / گریختن ز من و در قفا شدن ز شما

4( با دوست هر کجا که نشینی تفّرج کن / خواهی میان گلشن و خواهی کنار دشت

در کدام گزینه نوع اختیار وزنی با سایر گزینه ها متفاوت است؟-     

1( زان لقمه که صوفی را در معرفت اندازد / یک ذره و صد هستی یک دانه و صد سیمرغ

2( کس عسل بی نیش از این دکان نخورد / کس رطب بی خار از این بستان نچید

3( لطیفه ای به میان آر و خوش بخندانش / به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد

4( چو می رفت از جهان این بیت می خواند / بر اهل فضل و ارباب براعت
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وزن کدام گزینه »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« است؟-     

1( خود نیز نشان نمی توان دادن / زان کس که ز تو همی نشان یابد

2( در ناحیت دل ها با عشق تو شد والی / جز شحنه ی عشقت را فرمان بنمی ماند

3( تا زنده ام او را برسانید به من باز / چون مرده شوم، خواه بشد خواه بگیرید

4( هجری که به روز غم مبادا دل و دست / بر دامن دل که گرد ننشست نشست

اختیار وزنی ابدال در کدام گزینه وجود دارد؟-     

1( من که در آتش سودای تو آهی نزنم / کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست

2( سراسیمه گوید سخن بر گزاف / چو طنبور بی مغز بسیار الف

3( دگر رغبت کجا ماند کسی را سوی هشیاری / چو بیند دست در آغوش مستان سحرخیزت

4( چنان بود در عهد اول که دیدی / جهانی پرآشوب و تشویش و تنگی

در کدام دو بیت زیر ابدال وجود دارد؟-     

الف( تحفه فرستی ز شعر سوی عراق اینت جهل / هیچ کس از زیرکی زیره به کرمان برد

ب( عنقا برکرد سر گفت: کز این طایفه / دست یکی در حناست جعد یکی در خضاب

ج( ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است / حال هجران تو ندانی که چه مشکل حالی است

د( زلف پرچین تو مشاطه شبی یاد نکرد / که دوصد خون به دل محرم و بیگانه نکرد

4( ب- د 3( الف- ج    2( ب- ج     1( الف – د   

کدام گزینه فاقد اختیار »آوردن فاعالتن به جای فعالتن« است؟-     

1( تا بود بار دلت بر دل بیهوش مرا / سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا

2( چشم گریان مرا حان بگفتم به طبیب / گفت یک بار ببوس ان دهن خندان را

3( راه صد دشمنم از بهر تو می باید داد / تا یکی دوست ببینم که بگوید خبرت

4( تنم اینجاست سقیم و دلم آنجاست مقیم / فلک اینجاست ولی کوکب سیار آنجاست

کدام گزینه دارای اختیار وزنی قلب است؟-     

1( از در صلح آمده ای یا خالف / با قدم خوف روم یا رجا

2( چون می روشن در آبگینه صافی / خوی جمیل از جمال روی تو پیدا

3( سینه ی خاقانی و دم تا نزند ز وصل دم / دعوی عشق و عاشقی تا ز سگان کیست او

4( آن که هالک من همی خواهد و من سالمتش/ هر چه کند ز شاهدی کس نکند مالمتش
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گزینه »1« صحیح است.(  سوال
َچدپیمیهدرمنداِبدونگرراغبارثان
U-U-U---U---U---

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

بررسی سایر گزینه ها
گزینه »2« صحیح است.

تیِرفگزبامداِبَمداتسِغَمرِکلمد
U-U-UU--U-U-UU--

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

گزینه »3« صحیح است.

رنددانکنمدشسانراحیسوَببَسِچ

UU__UU__UU----

فع لنفعالتنفعالتنفعالتن

گزینه »4« صحیح است.

َدمشیِچلشَوصیمکزمیجاِب

U---UU--U--

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »3« صحیح است.(  سوال

وزن بیت گزینه 3 بدین صورت است:

ندشاَرفَبِددیَصدُتلیاِخِشپِیدل

--UU-----UU---

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل
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عروض و قافیه

پاسخنامۀ تشریحی  ی
دب

ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل

گزینه »1« صحیح است.(  سوال
َچدپیمیهدرمنداِبدونگرراغبارثان
U-U-U---U---U---

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

بررسی سایر گزینه ها
گزینه »2« صحیح است.

تیِرفگزبامداِبَمداتسِغَمرِکلمد
U-U-UU--U-U-UU--

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

گزینه »3« صحیح است.

رنددانکنمدشسانراحیسوَببَسِچ

UU__UU__UU----

فع لنفعالتنفعالتنفعالتن

گزینه »4« صحیح است.

َدمشیِچلشَوصیمکزمیجاِب

U---UU--U--

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »3« صحیح است.(  سوال

وزن بیت گزینه 3 بدین صورت است:

ندشاَرفَبِددیَصدُتلیاِخِشپِیدل

--UU-----UU---

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل
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گزینه »3« صحیح است.(  سوال

وزن بیت گزینه 3 بدین صورت است:

بررسی سایر گزینه ها

گزینه1

راندخونِیزوباِرزاِهَنمجاِگَریکِکَنمَم

U-U-UU--U-U-UU--

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

گزینه »2« صحیح است.

َمیاپامینَزَبرَلشَوصززیروراَمَگر

_U---U---U---U

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

گزینه »4« صحیح است.

َندشیِنُبکَسُتَبرَنمدازسابَرمکا

--U-U---UU-U--

فاعالتنمفعوُلفاعالتنمفعوُل

گزینه »4« صحیح است.(  سوال

وزن بیت گزینه 4 همسان دولختی نیست:

رانددییافتوانُتمراالِدِلَوصبیشچهیَگر

--UU--UU--UU----

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

بررسی سایر گزینه ها

گزینه 1 و 3

تراِفِمَغِدلَبر
َ
َشدباِنگوِچسانآق

زانخیحصبدرنداهانپنِکخاِبَتشآ
--U-U----U-U--

فاعالتنمفعوُلفاعالتنمفعوُل

تمسخامواِبکَاشمانُدَمرمچشزشدو

-UU-U-U--UU-U-U-

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
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گزینه »2« صحیح است.

ترَخشنینُچریاَعیشیدیننُیِزریخون

--UU-----UU---

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل

گزینه »2« صحیح است.(  سوال

وزن مصراع دوم بدین صورت است

شستخچلبرانبلخابانَریا

-U--UU--UU-

فعلنفعالتنفاعالتن

بررسی سایر گزینه ها

گزینه »1« صحیح است.

لبَطرانیاُهِنَدرَدمَعِبَسر

-UU--UU--U-

فاعلنمفتعلنمفتعلن

گزینه »3« صحیح است.

َیتکوِبَجمُگنَدرِکبوَیمپوِب

U---U---U--

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »4« صحیح است.

َزلفُدتانَکسَلَفیهاِلِسِسل

-UU-UUU--U-

فاعلنمفتعلنمفتعلن

 گزینه »4«  صحیح است.(  سوال

حقَتلَتسرشِحیِیجاُدَننراحییُتدریقالخ
U---U---U---U---

)مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »2« و »1«:

َشدباَنواَهِبَلَطنانبییداَخِرَظَن
UUUU-U--UUUU-U--

شدباَنَظرَنبرٌتبراکسچهیِکسیکچی
)فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن(
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گزینه »2« صحیح است.

ترَخشنینُچریاَعیشیدیننُیِزریخون

--UU-----UU---

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل

گزینه »2« صحیح است.(  سوال

وزن مصراع دوم بدین صورت است

شستخچلبرانبلخابانَریا

-U--UU--UU-

فعلنفعالتنفاعالتن

بررسی سایر گزینه ها

گزینه »1« صحیح است.

لبَطرانیاُهِنَدرَدمَعِبَسر

-UU--UU--U-

فاعلنمفتعلنمفتعلن

گزینه »3« صحیح است.

َیتکوِبَجمُگنَدرِکبوَیمپوِب

U---U---U--

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »4« صحیح است.

َزلفُدتانَکسَلَفیهاِلِسِسل

-UU-UUU--U-

فاعلنمفتعلنمفتعلن

 گزینه »4«  صحیح است.(  سوال

حقَتلَتسرشِحیِیجاُدَننراحییُتدریقالخ
U---U---U---U---

)مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن(

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »2« و »1«:

َشدباَنواَهِبَلَطنانبییداَخِرَظَن
UUUU-U--UUUU-U--

شدباَنَظرَنبرٌتبراکسچهیِکسیکچی
)فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن(
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گزینه »3«:

نددامنلحاتَدسدیُتیروِکسیک

U-U-UU--U-U---
)مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن(

گزینه »3« صحیح است.(  سوال

رازسودلندلیتانینَمرمدامیستدو

-U---U---U---U-
)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه»1«:

متالَسُهِدلتُمهراناشَاُتربیا

--U-U----U-U--
)مفعوُل فاعالتن مفعول فاعالتن(

گزینه »2«:

رازساآنزنبربمطمیِمجارانیابقیسا

-U---U---U---U-ت

)تکرار 4 بار مستفعلن(

گزینه »4«:

کنگهِنِنییراَدُتشدبانتمارزَوبا

-U--UU--UU--UU--
)فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن( 

 گزینه »1« صحیح است.(  سوال

گیِلُحمبرمَظُنازنانسبوُترفبوسر

-UU-U-U--UU-U-U-
)تکرار دو بار مفتعلن مفاعلن(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«:

ذارگروُفملامَتمچشِبایِدپریا

--U-U-UU--U-U-
)مفعوٌل فاعالٌت فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن(
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گزینه »3«:

تیگفنُمدیموِنیسعبتُلطدربس
--UU--UU--UU--

)مفعوٌل مفاعیٌل مفاعیٌل فعوُلن(

گزینه »4«:

ندبیبتیهیشِبِیرونینچکدافررحو
-U--UU--UU--UU-

)فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

 گزینه »3« صحیح است.(  سوال

حتراجِتَدسزنمکبتکاحِدخُرمزخب
U-U-UU--U-U-UU--

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »4« و »1«:

زوَنُتُجسرناکنمواَتکتیَوقوَن
دوستسِنتاساکخاَمزَنُترفیروَن
U-U-UU--U-U-UU-

)مفاعلن فعالتن مفاعلن(

گزینه »2«:

شمباُتِرداریخکشمباِکِیمابیِنَم
UU--UU--UU--UU--

)تکرار 4بار فعالتن(

گزینه »2« (   سوال

یدراُسخشتنکایندارِرَسبرجالحل
--U-UU---U-U--

)مفعوٌل فاعالتن مفعوٌل فاعالتن(

)نکته: در هجای هفتم، چون پاره اول وزن کامل می شود )مغعول فاعالتن( هجای »دار« که کشیده است، بلند تلفظ می شود.(

بررسی سایر گزینه ها:
 وزن گزینه های »4« و »3« و »1«، )مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن« است:

تلمثگنیمعُتُرصوهشادپاای
ایدبردصومقِبرمشبزهکهانای
نمکمینییتکاشُتِنَبغیِتدساز
--U-U-UU--U-U-
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گزینه »3«:

تیگفنُمدیموِنیسعبتُلطدربس
--UU--UU--UU--

)مفعوٌل مفاعیٌل مفاعیٌل فعوُلن(

گزینه »4«:

ندبیبتیهیشِبِیرونینچکدافررحو
-U--UU--UU--UU-

)فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

 گزینه »3« صحیح است.(  سوال

حتراجِتَدسزنمکبتکاحِدخُرمزخب
U-U-UU--U-U-UU--

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »4« و »1«:

زوَنُتُجسرناکنمواَتکتیَوقوَن
دوستسِنتاساکخاَمزَنُترفیروَن
U-U-UU--U-U-UU-

)مفاعلن فعالتن مفاعلن(

گزینه »2«:

شمباُتِرداریخکشمباِکِیمابیِنَم
UU--UU--UU--UU--

)تکرار 4بار فعالتن(

گزینه »2« (   سوال

یدراُسخشتنکایندارِرَسبرجالحل
--U-UU---U-U--

)مفعوٌل فاعالتن مفعوٌل فاعالتن(

)نکته: در هجای هفتم، چون پاره اول وزن کامل می شود )مغعول فاعالتن( هجای »دار« که کشیده است، بلند تلفظ می شود.(

بررسی سایر گزینه ها:
 وزن گزینه های »4« و »3« و »1«، )مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن« است:

تلمثگنیمعُتُرصوهشادپاای
ایدبردصومقِبرمشبزهکهانای
نمکمینییتکاشُتِنَبغیِتدساز
--U-U-UU--U-U-
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گزینه »1« صحیح است.(   سوال

لمقتزرسَدیدرابفمحرچ

U--U--U--U-

 گزینه »3« صحیح است(   سوال

از  متشکل  قافیه  حروف  دیگر  گزینه های  در  اما  است،  صامت«   + صامت   + »مصوت  از  متشکل  قافیه  حروف  و  رست«  و  »نشست  قافیه  کلمه  بیت  این  در 
»مصوت + صامت« است: گزینه»1«: کف – تلف )-َ ف(، گزینه»2«: سر – نظر)-َ ر(، گزینه »4«: رخام – شام)ام(

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

 بررسی قافیه ابیات:

الف: ذوقافیتین: اشعار – پا / می روید – می شوید

ب: سالم – پیام )یک قافیه(

ج: قافیه درونی: جان – دندان – چشمان

د: قافیه درونی: باران – یاران – دلداران )مژده عنبران( )پایه یازدهم – درس یازدهم – عروض و تشخیص وزن

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

 -   - U  :منّقش          U -   U - U-  -   U         بازدید:   -  -   U         نینداز:   پرداخت:  

-   - U   :نگیرد         U -   U -:نادرست         U-  -   U -  -   U        گهربار:  تشخیص: 

←
 

←
 

←
 

←
 

 گزینه »1« صحیح است.(   سوال

صیبَنبیَرتَدبزریغدانَگرَم
U--U--U--U-
نیُککینیـِرکانیُکثیدیحَـ

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

دندداِبترُدخهرِبه      ِک
َ
تنخموماِر  ِعلـق

U      ----U--U ----U-

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

گزینه 1: صامت آخر )ن( را ننوشته است.

گزینه 2: هیچ هجایی با مصوت شروع نمی شود.

گزینه4: هیچ گاه دو مصوت پشت سر هم نمی آیند.

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

هجاهای »دوست، خلق، هیچ، رار« کشیده هستند.
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  گزینه »1« صحیح است.(   سوال

.)talwod( الگوی واج های کلمه ی »دولت« به شکل »د + ُـ + و )صامت( + ل + َـ + ت« است

.)tyeb( الگوی واج های کلمه ی »بیت« به شکل »ب + ِـ +ی )صامت( + ت« است

مصوت ها همیشه دومین حرف هجا محسوب می شوند، بنابراین »و« در واژه ی »راهوار« )راه + وار( که اولین حرف هجاست، صامت است و در واژه »خواری« 
نیز حرف »و« اصاًل تلفظ نمی شود.

ضمنًا حرف »ی« اگر قبل از مصوت بلند »ا« بیاید »صامت« محسوب می شود، مانند شهریار، َبیان و ِدیار.

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

سیپواِدلدلواپسی ←ِنییءاآیینه ←ِیپابیبی پایه  ←
--U--U--U-

اما بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1:

کارفاَججفاکار←دستَبرِززبردست←ساسَءبی اساس ← بی
  U - U- U- U-U- U-

گزینه 2: 

ریدادلدلداری ←  ِفِطعاعاطفه ←بیتابیبی تابی ←
----UU---

گزینه 3: 

ِرواءاآواره←دیمیُاناناامیدی← َبتِقعاعاقبت ←
-U--U----U

 گزینه 4:

گرِنئیجزجزئی نگر←رباُپرُپربار←سدیتنتندیس←
--U--U--U-

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

گزینه 1:

ِشَنفَبراهُزرگُبِهشخاییهاَر
U----U– U– UU-U

گزینه 2:

با              َهنگ              َشب                  آ              َهنگ              ان            گیز                 َشگیز                         دل                َلن       کو                    ِدِن                  نیَس       فی
-           U-               UU                    -      -                -                        U-U               U  -            -               U                         -               -                -  U  -         -

گزینه 3:

َورراهماسِتِالرادا     َبتَمـ          َحبـ
-       U-     --- UU- U--
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  گزینه »1« صحیح است.(   سوال

.)talwod( الگوی واج های کلمه ی »دولت« به شکل »د + ُـ + و )صامت( + ل + َـ + ت« است

.)tyeb( الگوی واج های کلمه ی »بیت« به شکل »ب + ِـ +ی )صامت( + ت« است

مصوت ها همیشه دومین حرف هجا محسوب می شوند، بنابراین »و« در واژه ی »راهوار« )راه + وار( که اولین حرف هجاست، صامت است و در واژه »خواری« 
نیز حرف »و« اصاًل تلفظ نمی شود.

ضمنًا حرف »ی« اگر قبل از مصوت بلند »ا« بیاید »صامت« محسوب می شود، مانند شهریار، َبیان و ِدیار.

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

سیپواِدلدلواپسی ←ِنییءاآیینه ←ِیپابیبی پایه  ←
--U--U--U-

اما بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1:

کارفاَججفاکار←دستَبرِززبردست←ساسَءبی اساس ← بی
  U - U- U- U-U- U-

گزینه 2: 

ریدادلدلداری ←  ِفِطعاعاطفه ←بیتابیبی تابی ←
----UU---

گزینه 3: 

ِرواءاآواره←دیمیُاناناامیدی← َبتِقعاعاقبت ←
-U--U----U

 گزینه 4:

گرِنئیجزجزئی نگر←رباُپرُپربار←سدیتنتندیس←
--U--U--U-

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

گزینه 1:

ِشَنفَبراهُزرگُبِهشخاییهاَر
U----U– U– UU-U

گزینه 2:

با              َهنگ              َشب                  آ              َهنگ              ان            گیز                 َشگیز                         دل                َلن       کو                    ِدِن                  نیَس       فی
-           U-               UU                    -      -                -                        U-U               U  -            -               U                         -               -                -  U  -         -

گزینه 3:

َورراهماسِتِالرادا     َبتَمـ          َحبـ
-       U-     --- UU- U--
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گزینه 4:

  َمدرا    َس  َمد   آ       َسر  کن      َرفشی    َکن  َاف   شیر   ُروَره     ِنال  
  -U     --    U -   --     --          - -    -      -       U    --

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

  َزند    َفر     ِن        زا        فر        آن     ِک     دی      دی       ال    ِد   
U---U---U--

 گزینه 1:

کوه   َا             َگر          پا    ی          َدر          دا  َم                نا          ری       ُچ 

-  U       -           -              U  -           -          U    -           -             U

 گزینه 2:

َوح              شی  َم            َرن       جان    ِد           َلم           را  ِک           این          ُمر       ِغ 

-                 -            U           -           -        U             -            -         U         -           -            U

 گزینه 4:

او رو            ُی       ِچش   می         دا            َر  َمن          َدر           ِمه       رِ 

-  U       -             -          -          U           -          -    -         U            -

دقت کنید هجایی مثل »آْن« بلند به حساب می آید.

این کار به این دلیل است که وقتی پس از مصوت بلند نون ساکن می آید، مصوت بلند، کوتاه تلفظ می شود. برای سهولت می توان »نون ساکن بعد از مصوت بلند را حذف کرد.«

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

َندُکـمیَیتکاِشـهاییداُجـاز
-U---U---U-

منِریاُشدُخدِنظنازسیَکـهر
-U---U---U-

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

باید توجه داشته باشیم که در خط عروضی آن گونه که می خوانیم، بنویسیم:

 که ← ِک/ تو ← ُت / به ← ِب/ داده ← داِد

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

َرد گیـ       ِن    می      بر      َط     ری   قی       یان     رو    َمه      ِر       ِمه      جز      َلم  ِد      

-          -         -        U          -       -         -       U         -        -         -       U    -      -      -        

َرد        گیـ      ِن     می      ر     َد لیـ    کن      َو       َپنـ   َدش     َهم     َد      ر     می      َد َهر  ِز     

-      -      -        U        -        -        -        U        -        -       -         U     -      -     -        
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گزینه »3« صحیح است.(   سوال

نیداِدُموِنناِیِصِقصَهم
--UU-U-U--

نیخاِتِن            ِوشناِیِمناَهم
--UU-U-U--

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

گزینه 1:

دامَشنُخ
U- U-

کشیدهبلندکوتاه

گزینه 2:

دامَلنُگ  با حذف همزه:دامَانُگل
--U-U  - U-

کشیدهبلندکوتاهکشیدهبلندبلند

گزینه3:

َورمایاَپ
U---

بلندبلندبلندکوتاه

 گزینه 4: 

ِدمورازکا
-– U-U

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

ن       رامافرَهدَنَندنگرِکِدَبندَند   ُکِچ     
  UU   -  -UU--UU----

 گزینه »4«  صحیح است.(   سوال

رامتریداٌتکهانداینتششنوِیمچش

-UU--U-U-UU----

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
دستَمیاشاُگِفناهانجَدرباصِتَدس

-UU--U--UU-__U__
)مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(
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گزینه »3« صحیح است.(   سوال

نیداِدُموِنناِیِصِقصَهم
--UU-U-U--

نیخاِتِن            ِوشناِیِمناَهم
--UU-U-U--

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

گزینه 1:

دامَشنُخ
U- U-

کشیدهبلندکوتاه

گزینه 2:

دامَلنُگ  با حذف همزه:دامَانُگل
--U-U  - U-

کشیدهبلندکوتاهکشیدهبلندبلند

گزینه3:

َورمایاَپ
U---

بلندبلندبلندکوتاه

 گزینه 4: 

ِدمورازکا
-– U-U

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

ن       رامافرَهدَنَندنگرِکِدَبندَند   ُکِچ     
  UU   -  -UU--UU----

 گزینه »4«  صحیح است.(   سوال

رامتریداٌتکهانداینتششنوِیمچش

-UU--U-U-UU----

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
دستَمیاشاُگِفناهانجَدرباصِتَدس

-UU--U--UU-__U__
)مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(
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گزینه »2«:

نیدشییبوِدَکِمیَنزمِریی

__UU____UU____U__
)مفتعلن مفتعلن فاعلن(

گزینه »3«:

َدمبَبیوَمعِکریامنبدوریانیرو

__UU____UU____UU____UU__
)تکرار 4 بار مفتعلن(

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

تعداد هجاهای هر مصراع این بیت 1۵تا است:
دادُدیافرنانزرهکززنِدپراینبارمط

__U______U______U______U__

اما تعداد هجاهای هر مصراع گرینه ی »4«،»2« و »1« 16تا است.
رمداکناغملیدپاتاسرکشدریگازرو

جااینتنسساراَخیاجااینتنسوارضغبا

زمریٌگمییاَدنِنراکاَغلدزینزمریگمی

-U---U---U---U--

 گزینه »1« صحیح است.(   سوال

وزن این مصراع »فعولن فعولن فعولن َفَعل« است:

دادُدیافرنانزرهکززنِدپراینبارمط

__U______U______U______U__

اما وزن سه گزینه ی دیگر »فعولن فعولن فعولن فعولن« است:

رمداکنایدرابگیرنتسِلوصزگررام

جااینتنسنمبازنیمعبددگرشپاُدرچ

زمریٌگمینمبینگیرنیبوُجزبغتباز

U--U--U--U---U--

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

وزن مصراع سوم )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن( است:

لودباخامچشتهسرمگاغمچرام

U__U__UU____U__U______
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گزینه »3« صحیح است.(   سوال

ودُبمداکجا)ن(ُنجاندزچُتشپیب

U-UUUU--U-U-UU-

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
اندِدکرریظندتیازُتدر

-UU--UU--U-

گزینه »2«:
دانمرروشَسرُونیجاُلِدمَنِرسُت

U-U-UU--U-U---

گزینه »4«:
رونَدنیبیِبُتتاروُبِدلرتابر

-UU--U--UU--U-

 گزینه »2« صحیح است.(   سوال

در این گزینه همزه ی »آن« حذف نشده چون پیش از آن مصوت قرار دارد:

بادنتریقریاآننیهاپنقشعاای

____UU__________UU______

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »1«:

َیدمومیهیموهرَسرردرابِحنوصد

____U__        U__________UU______

گزینه »3«:

یدآمیُتیداسوسوششَمزَرَسدرَان

__U__      U__________UU______

گزینه »4«:

لیغسریورابضتیاربآبگرا

U__U__UU______      UU______
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گزینه »3« صحیح است.(   سوال

ودُبمداکجا)ن(ُنجاندزچُتشپیب

U-UUUU--U-U-UU-

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
اندِدکرریظندتیازُتدر

-UU--UU--U-

گزینه »2«:
دانمرروشَسرُونیجاُلِدمَنِرسُت

U-U-UU--U-U---

گزینه »4«:
رونَدنیبیِبُتتاروُبِدلرتابر

-UU--U--UU--U-

 گزینه »2« صحیح است.(   سوال

در این گزینه همزه ی »آن« حذف نشده چون پیش از آن مصوت قرار دارد:

بادنتریقریاآننیهاپنقشعاای

____UU__________UU______

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »1«:

َیدمومیهیموهرَسرردرابِحنوصد

____U__        U__________UU______

گزینه »3«:

یدآمیُتیداسوسوششَمزَرَسدرَان

__U__      U__________UU______

گزینه »4«:

لیغسریورابضتیاربآبگرا

U__U__UU______      UU______
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گزینه »4« صحیح است.(   سوال

وزن این بیت »فعولن فعولن فعولن فعل« است:

خردلساشدزاِنفرِندوِریف

U____U____U____

اما وزن سایر ابیات از تکرار 4بار فعولن تشکیل شده است:

ییناشآشخِیبوَچمیالَس

شتنوکدیسیرنیهاَنِهشاب

َتدِرسِفتیَهسَدنقهابدرَردخ

U____U____U____U____

گزینه »2« صحیح است(   سوال

در این گزینه کسره ی اضافه »مصوت کوتاه« را کوتاه تلفظ کرده است.

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

ریداجانٍنگورزاهکناما

--UU-U-U---

-U

جانیکشدکَندانَچنِتَمِهمکین

)در مصراع اول هجاهای ششم و هفتم باید با یکدیگر جابه جا شوند.( 

سایر گزینه ها:

گزینه »2«:
ماربیتدبیِرپیتینشسخسرنیواَجبا
-U---U---U---U-

رارپیدنکرِجپننانواجباشدبالچه

گزینه »3«:
َودَرمیتیرشسپبتباایِلقبنوتزَعساهر
--U---U---U---U-
رامنامصنیکبشتاکنِضعرمابردحیتو

گزینه »4«:
کنرفبشتتآچیروازِدپرکداخب
UU-U-U--UU-U-U--
دتَپنسمیَلعاِلِدنیبیقفاتاتبک
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 گزینه »3«  صحیح است.(   سوال

در این گزینه هیچ گونه اختیارات وزنی به کار نرفته است.
دنداتدسزواننتغترافلیِزمنسر

--U-U----U-U--

رددانرانکرهکینکشروُفبانرساای

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه »1«: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )همچنین بلند تلفظ کردن هجاهای کشیده در پایان مصراع اول: »یار«
یاررطخایکزنانزکشدیظنفحا

-U--UU--UU--UU-

بربدیافروشِلنایشهگدرازرسب

UU--

گزینه »2«: آوردن َفع ُلن در برابر َفِعلن

ریدابیکُودُبلملوَمِتخفتبخز

U-U-UU--U-U---

ُکِبعاُدیکحصبیحتفاتوقب

UU

گزینه »4«:

میازِشتورهراِلعقدمهاَن

U---U---U-ز-

نواردمکریشتهسرشهز

)بلند تلفظ کردن هجاهای کوتاه در پایان مصراع دوم(

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

منَنَترَیسراودیبسمیَلعا

میَدکربشریَفدلِرحومنا

-U---U---U-

 گزینه »4« صحیح است.(   سوال

قدبامیتماطاکییقدالمیلعقازکیی
U---U--U-U---U--



پاسخنامۀ عروض و قافیه

279

 گزینه »3«  صحیح است.(   سوال

در این گزینه هیچ گونه اختیارات وزنی به کار نرفته است.
دنداتدسزواننتغترافلیِزمنسر

--U-U----U-U--

رددانرانکرهکینکشروُفبانرساای

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه »1«: آوردن فاعالتن به جای فعالتن )همچنین بلند تلفظ کردن هجاهای کشیده در پایان مصراع اول: »یار«
یاررطخایکزنانزکشدیظنفحا

-U--UU--UU--UU-

بربدیافروشِلنایشهگدرازرسب

UU--

گزینه »2«: آوردن َفع ُلن در برابر َفِعلن

ریدابیکُودُبلملوَمِتخفتبخز

U-U-UU--U-U---

ُکِبعاُدیکحصبیحتفاتوقب

UU

گزینه »4«:

میازِشتورهراِلعقدمهاَن

U---U---U-ز-

نواردمکریشتهسرشهز

)بلند تلفظ کردن هجاهای کوتاه در پایان مصراع دوم(

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

منَنَترَیسراودیبسمیَلعا

میَدکربشریَفدلِرحومنا

-U---U---U-

 گزینه »4« صحیح است.(   سوال

قدبامیتماطاکییقدالمیلعقازکیی
U---U--U-U---U--
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: 

منچفطردزشداپیگلنطاسلرساف

-U---U---U---U-
)بلند تلفظ کردن هجای ک.تاه سوم و سیزدهم و حذف همزه در هجای یازدهم(

گزینه »2«:

متُتخانحسبدهرتشابراجممَتخا

-U---U---U---U-
)بلند تلفظ کردن هجای کوتاه سوم و دوازدهم(

گزینه »3«:

دلفیصابزازمویابقصدِقریط

U-U-UU--U-U---
)حذف همزه در هجای دهم(

 گزینه »1« صحیح است.(   سوال

 گزینه »2« صحیح است.(   سوال

ریبچنخچریقشقرددبرحصبکشپی

-UU-U-U--UU-U-U-

)تکرار دو بار مفتعلن مفاعلن(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

ریکاَاشِنرابامزدلوناخورداکرلخم

U---U---U---U---

)تکرار 4بار مفاعیلن(

گزینه »3«:
ِمةدییماَشرمابیِنَمزواَندل

 -U--UU--UU--UU-
)فاعالتن فعالتن فعالتن َفِعلن(

گزینه »4«:

َشهِمبزیهاِفصفدرگهنکنغانمریهاصف
)تکرار 4بار مستفعلن(
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گزینه »4« صحیح است.(   سوال

مصراع صورت سؤال و گزینه ی »4« هر دو در وزن »مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن« هستند.

رانشیزشرقحلکزدمدیربحرسارخ

رایانشوححوااراوِتبضرِفریتش

--U-U----U-U--

بررسی سایر گزینه ها«

گزینه »2« و »1«:

عیدیواهبزبارِتدسندمابسربر

--U-U-UU--U-U-

بودرشبزروقروبرکبینتعاسا

گزینه »3«:

َونلوُمزحقسقوشدزوکراتجفآن

--U-U---U--U--
)مفعوٌل فاعالتن مفعول فاعالتن(

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

ا
دمبنبِنگوچشتکزررَمکدردمیُا

U-U-UU--U-U- UU--

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »3« و »1«:

ییناقاشعاِنزااحیبکلببسش

U-U-UU--U-U---

اشکِیِدپرچدیمناروبشکاِدپرز

گزینه »4«:

تیمخسوریاردکخایزورآدر

--U-U-UU--U-U-

)مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن(
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گزینه »4« صحیح است.(   سوال

مصراع صورت سؤال و گزینه ی »4« هر دو در وزن »مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن« هستند.

رانشیزشرقحلکزدمدیربحرسارخ

رایانشوححوااراوِتبضرِفریتش

--U-U----U-U--

بررسی سایر گزینه ها«

گزینه »2« و »1«:

عیدیواهبزبارِتدسندمابسربر

--U-U-UU--U-U-

بودرشبزروقروبرکبینتعاسا

گزینه »3«:

َونلوُمزحقسقوشدزوکراتجفآن

--U-U---U--U--
)مفعوٌل فاعالتن مفعول فاعالتن(

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

ا
دمبنبِنگوچشتکزررَمکدردمیُا

U-U-UU--U-U- UU--

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »3« و »1«:

ییناقاشعاِنزااحیبکلببسش

U-U-UU--U-U---

اشکِیِدپرچدیمناروبشکاِدپرز

گزینه »4«:

تیمخسوریاردکخایزورآدر

--U-U-UU--U-U-

)مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن(
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گزینه »1« صحیح است.(   سوال

 4هجای کوتاه دارد:
دستَمرادادیپهادلفُسیو

-UU--U---U-

بررسی سایر گزینه ها:

)در سایر گزینه ها »2« هجای کوتاه وجود دارد.(

گزینه »2«:
دستَمرازابازروراقیشعا

-U---U---U-

گزینه »3«:

دستَمرازاآِبرشنادیمنی

_U---U---U-

گزینه »4«:
دستَمرا وامانسیآبشتافکا

-U---U---U-

)توجه: هجاهای روز )در گزینه »2«(، نیم )در گزینه »3«( و کاف )در گزینه »4«( هجاهای کشیده هستند.(

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

توقعشزرباتدسدزبوِترفخدمارکا

-U---U---U---U-
رفتگدرتاندسخچردوزوفدرمرخرده

-U-U-U---U---U-

بررسی اختیارت شاعری: 1(حذف همزه در هجای هشتم 2(و دوازدهم مصراع اول 3(بلند تلفظ کردن هجای پایان مصراع ها )هجای کوتاه مصراع اول و هجای 
کشیده در مصراع دوم( 4( بلند تلفظ کردن هجای کوتاه پایان کلمه در هجای چهارم مصراع دوم ۵( بلند تلفظ کردن »واو« ربط در هجای هشتم مصراع دوم

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

منِدمیُاپرِلِدتینبسنکسزرمکفطر

_UU_U_U__UU_U_U_

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه»1«:

نینَزناِدیخوِلوصازبیشکنزمرافَسر
_U___U___U___U_
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گزینه »2«:

ردَذبگُتبرهانَجِتُسسُتسخکهیخا

__U_U_UU__U_U_

گزینه»3«:

اوِنزاروُفِیراندَزبرگرَنَمدا

_UU__U__UU__U_

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

شاعر در رکن سوم مصراع اول، ب هجای مفتعلن، مفاعلن آورده است:

َردَبوانِشرِرَشهِبَمنمغاپیکستکی

_UU__U_U_U__U_

ردَبدانَخنُسدَمردانبَمننزَخُسیک

_UU__U__UU__U_

در مصراع اول هجای 8 باید با هجای 9 جابه جا شود. )مفتعلن فاعلن، مفتعلن فاعلن(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه»2« صحیح است.
زدُتِضرعازفالگرَاهیگحرَسِعشم

_UU_U_U__UU_U_U-

کوردابآِرجَخنشدزراِدبانزمخص

گزینه»3« صحیح است.
جیدرنقیفیرُیدیسوحتگفدیبگر

_U__UU__UU____

ُک نیمَنمقاحبشگوماکشباخشُتگو

U- U

گزینه»4« صحیح است.
َبرَمَبدِنظنشیکددربمنِنشاندر

__U_U_UU__U_U-

َنمَمداکپالیَوِمجاتگشِدلوکا

در این بیت هیچگونه اختیار شاعری ب هکار نرفته است
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گزینه »2«:

ردَذبگُتبرهانَجِتُسسُتسخکهیخا

__U_U_UU__U_U_

گزینه»3«:

اوِنزاروُفِیراندَزبرگرَنَمدا

_UU__U__UU__U_

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

شاعر در رکن سوم مصراع اول، ب هجای مفتعلن، مفاعلن آورده است:

َردَبوانِشرِرَشهِبَمنمغاپیکستکی

_UU__U_U_U__U_

ردَبدانَخنُسدَمردانبَمننزَخُسیک

_UU__U__UU__U_

در مصراع اول هجای 8 باید با هجای 9 جابه جا شود. )مفتعلن فاعلن، مفتعلن فاعلن(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه»2« صحیح است.
زدُتِضرعازفالگرَاهیگحرَسِعشم

_UU_U_U__UU_U_U-

کوردابآِرجَخنشدزراِدبانزمخص

گزینه»3« صحیح است.
جیدرنقیفیرُیدیسوحتگفدیبگر

_U__UU__UU____

ُک نیمَنمقاحبشگوماکشباخشُتگو

U- U

گزینه»4« صحیح است.
َبرَمَبدِنظنشیکددربمنِنشاندر

__U_U_UU__U_U-

َنمَمداکپالیَوِمجاتگشِدلوکا

در این بیت هیچگونه اختیار شاعری ب هکار نرفته است
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گزینه»1« صحیح است.(   سوال

نتهَدِلیاخِتگشَسرِنَمِغماِداز

_U__UU__UU__UU_

َودَرَنراندوِیِصغصکوَلَفِیفاجب

)وزنی: استفاده از فاعالتن ب هجای فعالتن در ابتدای مصراع اول / زبانی: بلند تلفظ کردن هجای کوتاه: کسره ی اضافه در هجای چهارم و دوازدهم مصراع 
اول، همچنین بلند تلفظ کردن )واو( عطف در هجای هفتم مصراع دوم(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«:
باَصدباییسرماَسلِلزمنسربگر

شَمزنیساِربمیالَسکرمدامچش

_U__UU__UU__UU_

گزینه »3«:
ِمییورمطبساحجزدابام

U___U___U__

رمبیَدِککلشدکشینقگرا

)زبانی: بلند تلفظ کردن هجای کوتاه هفتم )کسره( و )واو( عطف )هجای دهم( در مصراع اول و بلند تلفظ کردن کسره ی اضافی )هجای کوتاه( در هجای 
هشتم مصراع دوم

گزینه »4« صحیح است.
فدُکبشگسنرخشاآنباکهر

_U___U___U_

نندُکدانگسنرِددینشخاُرگل

بلند تلفظ کردن هجای کشید هی پایان مصراع دوم )اختیار وزنی(

گزینه»3« صحیح است.(   سوال

لیوندَکمیهدیاخیِرگلزنولگهر

_UU_U_U__UU_U_U_

گزینه»2« صحیح است.(   سوال

ِنستدانرِغیکنانجتمِوشِنفروُحنینَم

U_U_UU__U_U_UU__
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بررسی سایر گزینه ها

گزینه 1 و 3: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )در پایان مصراع دوم ب هجای َفعُلن، ف عُلن آمده است.(

جلخبباچهیبقیساِدهشازیمن

U-U_UU__U_U_UU_

نارعِسگنرُدآنمنزِدبررراق

گزینه »4« صحیح است.

طرخاِدسوآومشهنراپیُچ

U___U___U__

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

اوِرَدِبچوَچاوِرَدبرلکف

U__UU_U_UUU_

)۷ هجای کوتاه(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«:

سیموِتدسلکفِبَجیزردراَب

U__U_UU__U__

گزینه»3«:

یادرِزَمغردبمشخشیبوگرا

U__UU_UU_U__

4 هجای کوتاه

گزینه »4«:

نشباگَمرِرخآِنکَسفالپ

U__UU_UU_U__

6 هجای کوتاه
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بررسی سایر گزینه ها

گزینه 1 و 3: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )در پایان مصراع دوم ب هجای َفعُلن، ف عُلن آمده است.(

جلخبباچهیبقیساِدهشازیمن

U-U_UU__U_U_UU_

نارعِسگنرُدآنمنزِدبررراق

گزینه »4« صحیح است.

طرخاِدسوآومشهنراپیُچ

U___U___U__

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

اوِرَدِبچوَچاوِرَدبرلکف

U__UU_U_UUU_

)۷ هجای کوتاه(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«:

سیموِتدسلکفِبَجیزردراَب

U__U_UU__U__

گزینه»3«:

یادرِزَمغردبمشخشیبوگرا

U__UU_UU_U__

4 هجای کوتاه

گزینه »4«:

نشباگَمرِرخآِنکَسفالپ

U__UU_UU_U__

6 هجای کوتاه
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گزینه»4« صحیح است.(   سوال

در این بیت از اختیار شاعری استفاده نشده است.

کشبِنقاشعاِرچهریپریابتاع

U_U_UU__U_U_UU_

ندکِبفاجصدیفیالتمرشکیکک

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
راِصِقصردرابگینرنراِصَغصردراَسنمدا

__U___U___U___U_

غمزمیشاهرَحصبهرَمنکشاننفخوهآاین
)حذف همزه ) اختیار زبانی ( در هجای چهارم و دوازدهم مصراع اول و هجای پنجم مصراع دوم (

گزینه »2« صحیح است.

رابخودشنیفاملعاکترشپیزان

__U_U_UU__U_U-

گزینه»3« صحیح است.

رامتتسلخازنشبییطنقردام

U_U_UU__U_U_UU_

ندراریهجوِندایکرهگورقدک

___

) اختیار وزنی : استفاده از فع لن به جای فعلن در پایان مصراع دوم(

گزینه »4« صحیح است.(   سوال
پرسَمکدانچنلگهشیاسفژلمززدا

_U__UU__UU__UUU

پرسَمکمانساَرَسبیامدَشرونانجک

)آوردن فاعالتن به جای فعالتن در ابتدای مصراع اول – حذف همزه در هجای سوم مصراع اول – و بلند بودن هجای کشیده در پایان هر دو مصراع(

)نکته :توجه کنید که آوردن فاعالتن به جاسی فعالتن از اختیارات وزنی است و برعگس آن یعنی آوردن فعالتن به جای فاعالتن درست نیست (

گزینه »4« (   سوال

کلمات قافیه ناز و فراز )حروف قافیه از: مصوت + صامت(

پاسخنامۀ عروض و قافیه
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بررسی گزینه های دیگر:

یافتی - اشارتی واژه های قافیه هستند اما حرف»ف« در »یافتی« ساکن و حرف »ر« در اشارتی متحرک است.

گزینه ی »2«: ُپر و َتر واژه های قافیه اند اما حرکه ی ُپر )ضّمه( و در َتر )فتحه( است.

گزینه ی »3«: واژه های قافیه )خودوَبد( هستند که در خود مصوت »و« +»د« اما در َبد مصوت » َ« + »د« است.

گزینه »3« (   سوال

سندپشمشیاداخستهاتم ِسدیگرلم ِدبر

_U__UU__UU__UU_

نمییراِمهِیِنییداَوشدرکدُمکه

UU__UU__UU----

در مصراع اول به جای فعالتن، فاعالتن آمده است.
در پایان مصراع دوم به جای َفِعلن، فع لن آمده است. )ابدال(

در هجای هفتم و دوازدهم مصراع دوم حذف همزه صورت گرفته.

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

هانجدرتلخایندافزلمدااز

--U-U-UU-UU-U-

گزینه »2« صحیح است.(   سوال
تیغتهخآردخیمایغبقیسایزغم

-U---U---U---U-

UU

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )رمل مثمن محذوف(

بررسی گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«:

زودرفگدیلماجصدطتخطز

U---U-U-U--

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه ی »3«:

ریدتامرحشانریپنجارینب

U--UU---U--

مفاعیلن مفاعیلن فعولن
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بررسی گزینه های دیگر:

یافتی - اشارتی واژه های قافیه هستند اما حرف»ف« در »یافتی« ساکن و حرف »ر« در اشارتی متحرک است.

گزینه ی »2«: ُپر و َتر واژه های قافیه اند اما حرکه ی ُپر )ضّمه( و در َتر )فتحه( است.

گزینه ی »3«: واژه های قافیه )خودوَبد( هستند که در خود مصوت »و« +»د« اما در َبد مصوت » َ« + »د« است.

گزینه »3« (   سوال

سندپشمشیاداخستهاتم ِسدیگرلم ِدبر

_U__UU__UU__UU_

نمییراِمهِیِنییداَوشدرکدُمکه

UU__UU__UU----

در مصراع اول به جای فعالتن، فاعالتن آمده است.
در پایان مصراع دوم به جای َفِعلن، فع لن آمده است. )ابدال(

در هجای هفتم و دوازدهم مصراع دوم حذف همزه صورت گرفته.

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

هانجدرتلخایندافزلمدااز

--U-U-UU-UU-U-

گزینه »2« صحیح است.(   سوال
تیغتهخآردخیمایغبقیسایزغم

-U---U---U---U-

UU

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )رمل مثمن محذوف(

بررسی گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«:

زودرفگدیلماجصدطتخطز

U---U-U-U--

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه ی »3«:

ریدتامرحشانریپنجارینب

U--UU---U--

مفاعیلن مفاعیلن فعولن
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گزینه ی »4«:

وامقجیحاجونزروتفهاجزیموشاشبخ

-U---U---U---U-

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

ودَشَنگردمایرانیکرجوتگرو

U-U-UU--U-U-UU-

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه ی »1«:

ِستتُخشبخاِرَثَاَبرُتَشسُخمتچش

--U-U-UU--U-U-

-مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن

گزینه ی »2«:
رستَبَخباُخدزکرددانستدورزَبخ

UU--UU--UU--UU-

گزینه ی »3«:

دمداقعشیضاقبتنمن

--UU-U-U--

گزینه»4« صحیح است.(   سوال

وزن صورت سؤال با وزن گزینه 4 برابر است:
فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعول

--UU--UU--UU--

مستفمستفعُلمستفعُلمستفعُل

  

گزینه »2« صحیح است.(   سوال
َندمانررا َقدینبیمداُتِنُحس

-UU--U-U-UU--

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلن
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1« صحیح است.
صایِدُبرَمنِلِدتا

َ
ایِدکرفاَجِدق

-UU--U--UU--U-

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

گزینه »3«:
الفخیا ایِدَمحاُصلِرَداز

-UU--UU--U-

فاعلنمفتعلنمفتعلن

گزینه »4«:
اویواُنَبیِبراُغزینَنغاَف

U-U-U-U-U-U-

فاعلنمفاعلنمفاعلن

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

 وزن بیت سؤال بدین صورت است:

ُتیزاَفجانِبَلازکدِچمیتیاَحِبآ

ُتیشاُگِدلِیِدَخنَهدَدمیحروِتَحرا

-UU-U-U--UU-U-U-

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

وزن بیت دوم بدین شکل است:

رمَظَنَتزَلیاختیَرفِبُتتاترفَن

U-U-UU--U-U-UU-

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1« صحیح است.
صایِدُبرَمنِلِدتا

َ
ایِدکرفاَجِدق

-UU--U--UU--U-

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

گزینه »3«:
الفخیا ایِدَمحاُصلِرَداز

-UU--UU--U-

فاعلنمفتعلنمفتعلن

گزینه »4«:
اویواُنَبیِبراُغزینَنغاَف

U-U-U-U-U-U-

فاعلنمفاعلنمفاعلن

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

 وزن بیت سؤال بدین صورت است:

ُتیزاَفجانِبَلازکدِچمیتیاَحِبآ

ُتیشاُگِدلِیِدَخنَهدَدمیحروِتَحرا

-UU-U-U--UU-U-U-

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

وزن بیت دوم بدین شکل است:

رمَظَنَتزَلیاختیَرفِبُتتاترفَن

U-U-UU--U-U-UU-

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
هبَرمَونیخابفُلطِبَرمگ

َ
نیرابرق

U-U-UU--U-U-UU--

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

گزینه »3«:
نمبیمیِکَکرِشاینُتِنخابر

--UU-U-U---

مفاعیلنمفاعلنمفعول

گزینه »4«:
روزِدمیزاافمیقعشلتماَج

U---U---U--

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

پایه های آوایی بیت سوم بدین صورت است:
ُتِتَمقاِلداِتکعلیُگِترخِدآنُت
U-U-UU--U-U-UU-

فِعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
سانزینَازَگهناِکَدمبوِدَکرَبدِچ
U--U--U--U--

)تکرار 4 بار فعولن(

گزینه »2«:
َدمنیِشَحقَتلِبیجَپنهینشاِزتا
-U---U---U--

)تکرار 3 بار فاعالتِن(

گزینه »4«:

َدمنیِشَحقَتلِبیجَپنهینشاِزتا
-U---U---U--

) تکرار سه بار فعالتن(
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گزینه »4« پاسخ صحیح است.(   سوال

قافیه ی گزینه ی مورد نظر طبق قاعده ی »2« است. قافیه سه گزینه اول به ترتیب: »کو و کو«، »ما و جا«، »تمنا و تماشا« طبق قاعده )1( است زیرا قافیه به 
مصوت بلند ختم شده است.

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

نشانه های هجایی بیت سؤال بدین صورت است:

رینشیِچُدَبندلِچِکَجدُگنَنمَوهدر
باستزیِچُعبوَمطِچِکَیدیانفَوصدر
--UU--UU--UU--

گزینه»3« صحیح است.(   سوال

تقطیع بیت صورت سؤال به شکل زیر است

َندداِببِغیِمِعلِبریموِتَجحا
-UU--U-U-UU--

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلفن

گزینه»4« صحیح است.(   سوال

عالمت هجایی بیت چهارم معادل عالمت های ذکر شده در صورت سؤال است: )فقط مصراع های اول بررسی می شوند(

رمَظَنتزَلیاِختیَرفِبُتتانرفَن
U-U-UU--U-U-UU-

بررسی سایر گزینه ها

گزینه »1«:

َهمگاِنمنیِبتیخواَننکتَرفِتَهفُد
U-U-UU--U-U-UU--

گزینه»2« صحیح است.

نیُطَببرباُگَشنُخشوِدهشابا
--UU-U-U--UU-

گزینه »3« صحیح است.

ییداُخُیکیپاُتِکَیمگوُتِرذککاِلَم
UU--UU--UU--UU--
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گزینه »4« پاسخ صحیح است.(   سوال

قافیه ی گزینه ی مورد نظر طبق قاعده ی »2« است. قافیه سه گزینه اول به ترتیب: »کو و کو«، »ما و جا«، »تمنا و تماشا« طبق قاعده )1( است زیرا قافیه به 
مصوت بلند ختم شده است.

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

نشانه های هجایی بیت سؤال بدین صورت است:

رینشیِچُدَبندلِچِکَجدُگنَنمَوهدر
باستزیِچُعبوَمطِچِکَیدیانفَوصدر
--UU--UU--UU--

گزینه»3« صحیح است.(   سوال

تقطیع بیت صورت سؤال به شکل زیر است

َندداِببِغیِمِعلِبریموِتَجحا
-UU--U-U-UU--

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلفن

گزینه»4« صحیح است.(   سوال

عالمت هجایی بیت چهارم معادل عالمت های ذکر شده در صورت سؤال است: )فقط مصراع های اول بررسی می شوند(

رمَظَنتزَلیاِختیَرفِبُتتانرفَن
U-U-UU--U-U-UU-

بررسی سایر گزینه ها

گزینه »1«:

َهمگاِنمنیِبتیخواَننکتَرفِتَهفُد
U-U-UU--U-U-UU--

گزینه»2« صحیح است.

نیُطَببرباُگَشنُخشوِدهشابا
--UU-U-U--UU-

گزینه »3« صحیح است.

ییداُخُیکیپاُتِکَیمگوُتِرذککاِلَم
UU--UU--UU--UU--



علوم و فنون ادبی

292

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

پایه های آوایی بیت دوم به این صورت است: )بررسی مصراع های اول(

یدشاُدَرنآمیِدَسجراتشَرصوتانَرسَپبت

-U---U---U---U--

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه»1« صحیح است.
ضاِرِجتاِبَشدِکَسرراُترَفقِرریَس

U-U-UU--U-U-UU-

فِعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

گزینه»3« صحیح است.
ضاِرِجتاِبَشدِکَسرراُترَفقِرریَس

U-U-UU--U-U-UU-

فِعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

گزینه»3« صحیح است.(   سوال

وزن بیت سوم بدین صورت است: )بررسی مصراع های اول(

لیِبباِتروهلِیسوَدنُشَدمَیباَگر

نیَمِرِطخاَدرُتِکَرمِطخاِدسوآ

------

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

--U-U-UU--U-U-

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه»1« صحیح است.

َظرَنتگفَنمُکِچیتروِبِکَتمُگف
--UU--UU--UU-

َفَعلمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل
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گزینه»2« صحیح است.
ندُکمیِنَمنَچِلِمیراچَمنِنماَچِوَسر

-UU-U-U--UU-U-U-

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه»4« صحیح است.
راَمددیَسنَپریاِدهِبِدُمژِدهِبِدُمژ

-UU--UU--UU--UU-

)چهاربار مفتعلن(

گزینه»3« صحیح است.(   سوال

وزن گزینه سوم فقط به همان صورت نوشته می شود اما وزن سایر گزینه ها را می توان به شکلی دیگر نیز نوشت:

بررسی سایر گزینه ها:

 گزینه»1« صحیح است.

--U-U-UU--U-U-
فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

فعلمستفعلنمفاِعُلمستفعلن

گزینه »2« صحیح است.
--UU-U-U---تا

مفاعیلنمفاعلنمفعوُل
ُمسَتفِعلفاعالُتمستفِعُل

گزینه»4« صحیح است.
--UU--UU--UU--

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

فع لنمستفِعُلمستفِعُلمستفِعُل

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

وزن بیت اول بدین صورت است )فقط مصراع اول بررسی می شود.(:
راُتَشب ِامِکریاَندُکرَنذ

-UU--UU--U-

فاعلنمفتعلنمفتعلن
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گزینه»2« صحیح است.
ندُکمیِنَمنَچِلِمیراچَمنِنماَچِوَسر

-UU-U-U--UU-U-U-

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه»4« صحیح است.
راَمددیَسنَپریاِدهِبِدُمژِدهِبِدُمژ

-UU--UU--UU--UU-

)چهاربار مفتعلن(

گزینه»3« صحیح است.(   سوال

وزن گزینه سوم فقط به همان صورت نوشته می شود اما وزن سایر گزینه ها را می توان به شکلی دیگر نیز نوشت:

بررسی سایر گزینه ها:

 گزینه»1« صحیح است.

--U-U-UU--U-U-
فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

فعلمستفعلنمفاِعُلمستفعلن

گزینه »2« صحیح است.
--UU-U-U---تا

مفاعیلنمفاعلنمفعوُل
ُمسَتفِعلفاعالُتمستفِعُل

گزینه»4« صحیح است.
--UU--UU--UU--

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

فع لنمستفِعُلمستفِعُلمستفِعُل

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

وزن بیت اول بدین صورت است )فقط مصراع اول بررسی می شود.(:
راُتَشب ِامِکریاَندُکرَنذ

-UU--UU--U-

فاعلنمفتعلنمفتعلن
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«:
ِدهُشتشراَددباِدهِبکیخاُچِبآ

-UU--U--UU--U-

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

گزینه »3«:
ِدهُشتشراَددباِدهِبکیخاُچِبآ

-UU--U--UU--U-

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

گزینه »4«:
ییُتجبوارادمیاوییُتجبحارادشیُخر

--U---U---U---U-

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

ارکان هجایی بیت صورت سؤال بدین شکل است:

هانِپندَمنامیَاِحروفیَرَطاز
-UU--UU--UU--

فعمفتعلنمفتعلنمفتعلن

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

وزن بیت سؤال بدین صورت است:

َزدساَغلَدُمداَصدزدداَرنَدِتُتکَصد
--UU-----UU---

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل

 گزینه »2«  صحیح است.(   سوال

وزن بیت گزینه »2« بدین صورت است:

رودیشاِبگوتَرفگرَلُگ
UU--U-U---

فع لنمفاعلنفعال تن
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1« و »4«:

گرِنرشوُپرِمَلعاگرِنرجوَمهقشعا

نیَمِزَنغآنِیِدپرنیَمِزَمغشیُمَخای

-UU--UU--UU--UU-

مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن

گزینه »3«:
راداُخِقِعشِرَمَکَرتصوِیِدبنَندُکِچ

UU--UU- -UUU-UU--

فعالتنفعالتنفعالتنفعالتن
نکته: )هجای کوتاه یازدهم )ِر( به دلیل اضافه شدن )کسره( بلند به حساب می آید.(

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

وزن بیت سؤال بدین صورت است:

رانِفکاُچوانالِیِعَسبِمعیَنَدزَچن
--U-

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعول

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

وزن بیت چهارم بدین صورت است )فقط مصراع اول بررسی می شود.(:

روُبسناشداخِتیهشِبستمابصیَن
U-U-UU--U-U-UU-

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«:

روویدَنَمشُدییگوَمقِعشِزَرمدَینگو
--U-U-UU--U-U--

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

گزینه »2«:
گانِدَزحیبو َصِنداَرنِلِدِیفاَصِب
UU-UUU--UU--UU-

فعلنفعالتنفعالتنفعالتن
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1« و »4«:

گرِنرشوُپرِمَلعاگرِنرجوَمهقشعا

نیَمِزَنغآنِیِدپرنیَمِزَمغشیُمَخای

-UU--UU--UU--UU-

مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن

گزینه »3«:
راداُخِقِعشِرَمَکَرتصوِیِدبنَندُکِچ

UU--UU- -UUU-UU--

فعالتنفعالتنفعالتنفعالتن
نکته: )هجای کوتاه یازدهم )ِر( به دلیل اضافه شدن )کسره( بلند به حساب می آید.(

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

وزن بیت سؤال بدین صورت است:

رانِفکاُچوانالِیِعَسبِمعیَنَدزَچن
--U-

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعول

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

وزن بیت چهارم بدین صورت است )فقط مصراع اول بررسی می شود.(:

روُبسناشداخِتیهشِبستمابصیَن
U-U-UU--U-U-UU-

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«:

روویدَنَمشُدییگوَمقِعشِزَرمدَینگو
--U-U-UU--U-U--

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

گزینه »2«:
گانِدَزحیبو َصِنداَرنِلِدِیفاَصِب
UU-UUU--UU--UU-

فعلنفعالتنفعالتنفعالتن
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گزینه »3«: تکرار چهار مفاعلین

َیدگوغانَمِرپیَرتَگُکنگینَرنِدجاَسجِمیِب
U---U---U--UU---

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

در بیت سوم اختیار قلب به کار رفته است.

ُشدِچهیَنفاَجِغداَگرَیِنقاخاِلِدَبر
-UU--UU--UU-U-U-
ریَوداِبَدتَرَبُخدتاستکیِنگاَسِزاو
-UU-U-U--UU-U-U-

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

)در مصراع اول، هجاهای پنجم و ششم باید با یکدیگر جابه جا شوند.(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
ماندردوٌتِدَمهِتَمخدزَیَرِنقاخا
ِدُشآنِرویتشِرَسدرِدَخرِبَرشٌعم
--U-U-UU--U-U-

فاعلنمفاعیلفاعالتمفعوُل

گزینه »2«:

وانَرَخسمراَحِتپیَرمَکازُتمرَحای
ریطخاِلاللَحرسحَکتَنَنزَمنخَسچون

-UUUU-U--UU-U-U-
مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »4«:

دارزروریواَحنکاپاچدانورپرقفا

دَمناشاایِدعیسیعینخاچونهمِبَکع

 گزینه »3« صحیح است.(   سوال

وزن بیت سوم بدین صورت است: )مصراع اول بررسی می شود.(
َودَشُگلیِدَبگُن ریَفلونیِدَبگن

-UU--U--UUU-U-

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
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گزینه »1«:

راَدوانبکتادشَتنالطفدشبرنشمادخا
-U---U---U---U-

فاعلنفاعلنفاعالتنفاعالتن

گزینه »2«:
نکنیراَوجتادانتنجارفُککتیکشف

--UU-----UU---
مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل

گزینه »4«:
َذرمگزوُتبششربیبینرتصیبربحاین
--UU-----UU---

مفاعلینمفعوُلمفاعلینمفعوُل

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

حروف اصلی در این گزینه »و« و قاعده )1( است. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1 «: ببری و پری: ی[ ← الحاقی[ / َـ ر[ ← اصلی( / قاعده 2

گزینه »2 «: یار و بی قرار: ار[ ← اصلی( / قاعده 2

گزینه »3 «: دراز و پرواز: از[ ← اصلی( / قاعده 2

گزینه »3 « صحیح است.(   سوال

بررسی ابیات نادرست:

بیت »د«: باری و خاری: ]ی[ حروف الحاقی] ار[ حروف اصلی و قاعده 2

بیت »هـ«: پای و عقده گشای: ]ی[ حروف الحاقی و ] ا [ حروف اصلی قاعده 1

بررسی سایر گزینه ها:

»الف«: انگیز و بستیز ← ی ز )قاعده 2« / )ب«: دست و هست ← َـ ست )قاعده 2« / )ج«: بنده و تابنده ← َـ ند ← ه )الحاقی()قاعده 2(

 گزینه »2 « صحیح است.(   سوال

 نهنگان و پلنگان // آشنا ← شنا، آشنا ← صمیمی، هم نشین

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1 «: ویران و شبستان

گزینه »3 «:آب و افراسیاب 

گزینه »4 «: روشن روان و روان واژگان قافیه هستند.
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گزینه »1«:

راَدوانبکتادشَتنالطفدشبرنشمادخا
-U---U---U---U-

فاعلنفاعلنفاعالتنفاعالتن

گزینه »2«:
نکنیراَوجتادانتنجارفُککتیکشف

--UU-----UU---
مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل

گزینه »4«:
َذرمگزوُتبششربیبینرتصیبربحاین
--UU-----UU---

مفاعلینمفعوُلمفاعلینمفعوُل

گزینه »4« صحیح است.(   سوال

حروف اصلی در این گزینه »و« و قاعده )1( است. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1 «: ببری و پری: ی[ ← الحاقی[ / َـ ر[ ← اصلی( / قاعده 2

گزینه »2 «: یار و بی قرار: ار[ ← اصلی( / قاعده 2

گزینه »3 «: دراز و پرواز: از[ ← اصلی( / قاعده 2

گزینه »3 « صحیح است.(   سوال

بررسی ابیات نادرست:

بیت »د«: باری و خاری: ]ی[ حروف الحاقی] ار[ حروف اصلی و قاعده 2

بیت »هـ«: پای و عقده گشای: ]ی[ حروف الحاقی و ] ا [ حروف اصلی قاعده 1

بررسی سایر گزینه ها:

»الف«: انگیز و بستیز ← ی ز )قاعده 2« / )ب«: دست و هست ← َـ ست )قاعده 2« / )ج«: بنده و تابنده ← َـ ند ← ه )الحاقی()قاعده 2(

 گزینه »2 « صحیح است.(   سوال

 نهنگان و پلنگان // آشنا ← شنا، آشنا ← صمیمی، هم نشین

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1 «: ویران و شبستان

گزینه »3 «:آب و افراسیاب 

گزینه »4 «: روشن روان و روان واژگان قافیه هستند.
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گزینه »1« صحیح است.(   سوال

 دام و جام ← ام حروف اصلی / حروف الحاقی.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2 «: نهانش، زبانش ← ان ← َـ ش )الحاقی(

گزینه »3 «: یاران، میخواران ←ار ← ان )الحاقی(

گزینه »4 «: نشانه، میانه ← ان ← ه )الحاقی(

گزینه »4 « صحیح است.(   سوال

تقطیع مصراع اول بیت گزینه »4«:

لمِدغمرتَءسنتشَجلَءِغتیِبءاب
U-U-UU--U-U-UU-

گزینه »1 « صحیح است.(   سوال

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2 «: سخن از ← ُس خ نز / سر افراز ← َس َرف راز

گزینه »3 «: بود آن ← بو دان

گزینه »4 «: شد ای ← ُش دی

 گزینه »3 « صحیح است.(   سوال

بررسی سایر گزینه ها:

--UU-/-UU--/-UU-U/-UU :»1« گزینه

-U-U-/UU--/U-U-/U U :»2« گزینه

-U-U-/UU--/U-U-/UU :»4« گزینه

 گزینه »3« صحیح است.(   سوال

وزن سایر ابیات:

4(مستفعلن مفاعلن مستفعلن َفَعل 2(مفاعلین مفاعلین فعولن   1( فعالتن فعالتن فعالتن َفَعلن  

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

کلمات قافیه در این بیت: عزیز و مویز، و حروف قافیه: »یز« است.

بررسی سایر ابیات:

بیت»1 «: ُمبّدل و کاِهل: حروف قافیه در اولی »َـ ل« در دومی »ِـ ل«

بیت »3 «: حروف قافیه در اولی »َـ ده« در دومی »ُـ ده«

بیت »4 «: حروف قافیه در اولی »َـ شت« در دومی »ِـ شت«
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گزینه »3« صحیح است.(   سوال

ُخشطیخضشِرعابرَسرویِنمیهـراندو

--U-U----U-U--

)مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن(

بررسی سایر ابیات:

گزینه ی »1«:

پرسچینرگرتصوازُرریدامیِنورباگرا

U---U---U---U---

)تکرار 4بار مفاعلن(

گزینه »2«:

شانفماِلمااعِیمنازروببیَا

--U-U-UU--U-U-

)مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن(

گزینه »4«:

فیرَصرسدرسززدمیهکهحمروغمر

-U--UU--UU--UU-

)فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

نشبالازکدلدررتَحسُتبسَلبرجان

--U-U----U-U--

وزن این مصراع بدین صورت است:

)مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن(

اما وزن مصراع صورت سؤال و سایر گزینه ها:

ودبجبعبلهدجبگرَدمنکدزصی

نیستببیطچشهیکقعشددرسدیدرگزینه 1

بازِدتااوفاقبنانچگدخنازگزینه 3

باتیطیلتاامربعنَدعوکمشدرگزینه 4

--U-U-UU--U-U-
)مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن(
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گزینه »3« صحیح است.(   سوال

ُخشطیخضشِرعابرَسرویِنمیهـراندو

--U-U----U-U--

)مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن(

بررسی سایر ابیات:

گزینه ی »1«:

پرسچینرگرتصوازُرریدامیِنورباگرا

U---U---U---U---

)تکرار 4بار مفاعلن(

گزینه »2«:

شانفماِلمااعِیمنازروببیَا

--U-U-UU--U-U-

)مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن(

گزینه »4«:

فیرَصرسدرسززدمیهکهحمروغمر

-U--UU--UU--UU-

)فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه »2« صحیح است.(   سوال

نشبالازکدلدررتَحسُتبسَلبرجان

--U-U----U-U--

وزن این مصراع بدین صورت است:

)مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن(

اما وزن مصراع صورت سؤال و سایر گزینه ها:

ودبجبعبلهدجبگرَدمنکدزصی

نیستببیطچشهیکقعشددرسدیدرگزینه 1

بازِدتااوفاقبنانچگدخنازگزینه 3

باتیطیلتاامربعنَدعوکمشدرگزینه 4

--U-U-UU--U-U-
)مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن(



علوم و فنون ادبی

300

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

وزن آن بدین صورت است:

عمرمهدرتتسفیامیدتباکرانه

U-U-UU--U-U-UU-

)مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«:

سدِرَنناَمنَتِبَمنِلِدِتَدسگرهَـآ

_U__UUU_UU__UU_

گزینه »3«:

زمداَننجاُتیپادرکزروکانُنُخ

UU__UU__UU____

گزینه »4«:

ییکوِنِعَمَمجایییگوِچَمهُوَسردر

__U_U____UUU__

گزینه »3« صحیح است.(   سوال

هانَدُمکاآنشرینشیرتاگفیادَسع

_U___U___U_UU_

واو عطف )کام و دهان( بلند تلفظ شده است. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

ظرتُمنستراُپَچازتانسدوُنداقتمع
ریگِبنشپیسپکزندکمینهاررکب
_UU_U_U__UU_U_U_

گزینه »2«:

ندماگردیکبنونَمجُنَمِتَیکاح
U_UUUU__U_U___

گزینه »4«:
ددگرَنللومحِکُتیفاوُدَعهجز
__UU__UU__UU__

)پایه دوازدهم ـ درس پنجم ـ عروض(
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 گزینه »4« صحیح است.(   سوال

نمدامنکریاوانرمدامنکستدوآنآ

__UU_____UU___

مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن

 گزینه»2« صحیح است.(   سوال

تقطیع بیت بین صرت است:

داُخرُشکُبتافزاریَتبخوکییُت
U_U_UU__U_U_UU_

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
فعلن مفاعلن  فعالتن  مفاعلن 

بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«:

َلتبوَقِهگاِشپیِبَشدباَنزواَجَرمَگ
U_U_UU__U_U_UU__

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
فعالتن مفاعلن  فعالتن  مفاعلن 

گزینه »3«:

ِدلگَسنِنتاُبِرِمهَرمَوَپرزناِبدَچن
_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
مفاعلن مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن 

گزینه »4« صحیح است.
ِدلهوشُتَقطازراَقَمنَدزُبرِب
U___U___UU__

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »2 « صحیح است.(   سوال

تقطیع شعر نیمایی صورت سؤال بدین شکل است:

ریگوُچِرتیِبَشَدر

_UU_UU__

فعالتنفاعالتن
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 گزینه »4« صحیح است.(   سوال

نمدامنکریاوانرمدامنکستدوآنآ

__UU_____UU___

مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن

 گزینه»2« صحیح است.(   سوال

تقطیع بیت بین صرت است:

داُخرُشکُبتافزاریَتبخوکییُت
U_U_UU__U_U_UU_

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
فعلن مفاعلن  فعالتن  مفاعلن 

بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«:

َلتبوَقِهگاِشپیِبَشدباَنزواَجَرمَگ
U_U_UU__U_U_UU__

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
فعالتن مفاعلن  فعالتن  مفاعلن 

گزینه »3«:

ِدلگَسنِنتاُبِرِمهَرمَوَپرزناِبدَچن
_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
مفاعلن مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن 

گزینه »4« صحیح است.
ِدلهوشُتَقطازراَقَمنَدزُبرِب
U___U___UU__

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »2 « صحیح است.(   سوال

تقطیع شعر نیمایی صورت سؤال بدین شکل است:

ریگوُچِرتیِبَشَدر

_UU_UU__

فعالتنفاعالتن
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رایشساَلفِدِمدارانَدَون
_UU_UU____

فع لنفعالتنفاعالتن

ریفاَصِتِهسداَھَد

UU__UU__

فعلنفعالتن

گزینه »1 « صحیح است.(   سوال

وزن بیت »1 »متقارب مثمن است:

َمنِددرَبرتَنسمیَاهیواَگ
U__U__U__U_

فعلفعولنفعولنفعولن

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«:
ِدهِبدیبنِدلِبریدالیِدَگر

_U___U___U_

فاعلنفاعالُتنفاعالتن

)بحر رمل مسدس(

گزینه »3«:

َردَذُبگِجدَمسِشپیَدرَنمَصکانراسارپاَهر

__U___U___U___U_

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

)بحر رجز مثمن(

گزینه »4«:

ییگوزباجانآنِشپیَتمَذشُگَسرَیتکاِحِیک

_U___U___U___U__

)تکرار چهار فاعالتن: بحر رمل مثمن( 
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گزینه »2« صحیح است.(   سوال

 تقطیع بیت:

لیلَدرایوِوُکنیخاهکنیراُتِکَهر
_UU__U__UU__U_
دیمَنراتوَمداَنگالَسَبدراُتِکَهر
_UU__U_U_U__U_

فاعلنمفاعلنفاعلنمفتعلن
)در مصراع دوم هجاهای هشتم و نهم جابه جا میشوند تا وزن مفاعلن به مفتعلن تبدیل شود.( 

بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«:
َنمُکُخدِبَظرَنزباَرمَگِبنکَمتَدَمآ
_UU_U_U__UU_U_U_

ریَظَمنفطیَلِکَبسَظرَنَودَشمیِنِرسی
_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »3«:
مارُقدررانَمَقبامامَتَلتماَکِودا
_UU__U__UU__U_

َرمهِـَدرمانَرهِـاززونُفَیتقاَبِنِحص
فاعلنمغتعلنفاعلنمفتعلن

)نکته: پایان نیم مصراع ها، هجای بلند محسوب می شود، هر چند هجای کوتاه یا کشیده باشد.(

گزینه »4«:
بیبَحِیفاَجِبیاقیبَرِرجوِبِکَهر
فاستَوبیِیِعَدُمدَندکُمشراَفدَعه
_UU__U__UU__U_

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

گزینه »4 « صحیح است.(   سوال

ریزاِزَسبِرناکدررییاُیرییاودُبُخش

_U___U___U___U__

وزن این بیت تکرار 4 بار فاعالتن است:

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

راقعشِددردینَئُبتیَیهانتمگف

__U_U_UU__U_U_
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گزینه »2« صحیح است.(   سوال

 تقطیع بیت:

لیلَدرایوِوُکنیخاهکنیراُتِکَهر
_UU__U__UU__U_
دیمَنراتوَمداَنگالَسَبدراُتِکَهر
_UU__U_U_U__U_

فاعلنمفاعلنفاعلنمفتعلن
)در مصراع دوم هجاهای هشتم و نهم جابه جا میشوند تا وزن مفاعلن به مفتعلن تبدیل شود.( 

بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«:
َنمُکُخدِبَظرَنزباَرمَگِبنکَمتَدَمآ
_UU_U_U__UU_U_U_

ریَظَمنفطیَلِکَبسَظرَنَودَشمیِنِرسی
_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »3«:
مارُقدررانَمَقبامامَتَلتماَکِودا
_UU__U__UU__U_

َرمهِـَدرمانَرهِـاززونُفَیتقاَبِنِحص
فاعلنمغتعلنفاعلنمفتعلن

)نکته: پایان نیم مصراع ها، هجای بلند محسوب می شود، هر چند هجای کوتاه یا کشیده باشد.(

گزینه »4«:
بیبَحِیفاَجِبیاقیبَرِرجوِبِکَهر
فاستَوبیِیِعَدُمدَندکُمشراَفدَعه
_UU__U__UU__U_

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

گزینه »4 « صحیح است.(   سوال

ریزاِزَسبِرناکدررییاُیرییاودُبُخش

_U___U___U___U__

وزن این بیت تکرار 4 بار فاعالتن است:

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

راقعشِددردینَئُبتیَیهانتمگف

__U_U_UU__U_U_
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گزینه »2«:

رمظَندرلیاخیامنِربرابییُت

U_U_UU__U_U_UU_

مفاعلن فعالتن مفاعلن َفِعلن

گزینه »1« صحیح است.(   سوال

وزن این بیت همسان تك لختی است )تکرار 4 بار مستفعلن در هر مصراع(:

رابآرانیابقیساامِنتشرونبیِزدازن

__U___U___U___U_

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«:

تمکسشنمنُتکسِشَدتَودَمِدَعهِفریح

U_U_UU__U_U_UU__

)تکرار دو بار مفاعلن فعالتن(

گزینه های »4« و »3«:

خیزبرجانِرَسازیاشینبنَممَغِبتیگف

__UU_____UU___

َیدشاریِلِدبرگرشستکیدرکرتیهر

)تکرار دو بار مفعول مفاعیلن(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

نانَهَدرینشیِوُرُخسدانقدشاشمِهشا

_U__UU__UU__UU_

سانرزبامنِبزنیرامیروَمهریا

وزن مصراع صورت سؤال و گزینه »4« »فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است:

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
ریبغاینبرکنمرخبانخوِنطاُسلِمیتگف
_U___U___U___U_

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

گزینه »2«:

نیمکشاننفجاشقانقآنککلبرتازخی
-U---U---U---U-

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(
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گزینه »3« صحیح است.

رفتگوانتمیهانجقفاِتاتِبریآ

__U_U_UU__U_U_

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

گزینه »4 « صحیح است.(    سوال

سوزگرِجِرفکرینَدِددیدزَشببمخا
__UU__UU__UU__

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
سوختبِنناجاِمغدردلشتآازِنسی

_U__UU__UU__UU_

گزینه »2«:

زدوانتآنِزسابرهیآکهزنبهیرا

__U_U____U_U__

گزینه »3«:

شدبازینَحکطرخازدگیَرنترشعکی

__UU_____UU___

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

)--U-U----U-U--( :عالمت هجاهایی که به اینصورت است

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

نیستَممراراگدیتروِتَرَحسبزشام

_U__UU__UU____

)فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن(

وزن بیت 2 به اینصورت است:
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گزینه »3« صحیح است.

رفتگوانتمیهانجقفاِتاتِبریآ

__U_U_UU__U_U_

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

گزینه »4 « صحیح است.(    سوال

سوزگرِجِرفکرینَدِددیدزَشببمخا
__UU__UU__UU__

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
سوختبِنناجاِمغدردلشتآازِنسی

_U__UU__UU__UU_

گزینه »2«:

زدوانتآنِزسابرهیآکهزنبهیرا

__U_U____U_U__

گزینه »3«:

شدبازینَحکطرخازدگیَرنترشعکی

__UU_____UU___

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

)--U-U----U-U--( :عالمت هجاهایی که به اینصورت است

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

نیستَممراراگدیتروِتَرَحسبزشام

_U__UU__UU____

)فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن(

وزن بیت 2 به اینصورت است:
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بررسی سایر گزینه ها:

وزن گزینه ی »1 «و »3 «یکسان است:
دوستیکوبدمبرنهراتَذشگریُعم
ریبفدلزوارادوسرخشاببلبل
__U_U_UU__U_U_

)مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

وزن بیت4:

گشتنتوگشداخبردلآنهرادرمننجا
_U___U___U___U_

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

 گزینه »3 « صحیح است.(    سوال

وزن بیت سوم بدین صورت است:

َمندَکِبَدنگرِیِرچابیِنَم
_U__UU__UU_

َفِعلنفعالتنفاعالتن

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

َمندَکِبَدنگرِیِرچابیِنَم
_U__UU__UU_

َفِعلنفعالتنفاعالتن

گزینه »2«:
َدمبنَمرَکَتتَمِخدِبِزنیَمن
__UU_U_U___

مفاعیلنمفاعلنمفعول

گزینه »4«:
رندَبرونبیِکستنیدوستِیکوَرزَدِبَره
_UU__U__UU__U_

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
نکته: وزن بیت چهارم همسان دو لختی است، بنابراین در پاره و لخت هجای کوتاه یا کشیده نیز بلند محسوب می شود. درباره ی نخست، هجای کشیده ی 

»دوست« بلند حساب شده است. 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال در گزینه ی »1« آمده است.

رونبیِکستنیدوستِیکوَرزَدِبَره
_UU__U__UU__

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت سوم بدین صورت است. )مصراع اول بررسی می شود.(
گیرِتگشیروِرهِزدباِمسیَنَبزآ

__U_U_UU__U_U_

فاعلنمفاعیلفاعالتمفعول

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
هیگاَدرِیِدرانگریدراگاِپِبَدتَزهـ

__UU_____UU___

مفاعیلمفعوُلمفاعیلمفعوُل

گزینه »2«:
داختپروانَنتستدویواهـزِدلچون

__UU_U_U____

فعمفاعیلنمفاعلنمفعول

گزینه »4«:
َمنِلَعقُرَصبِبِلغااوِقیاِتِدششَنگر

_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »1« هر دو اختیار »بلند تلفظ کردن هجای کوتاه )دو مورد( و حذف همزه )یک مورد( در بیت اّول دیده می شود:(    سوال

نستَمِمَچشَدرِکنیَمعُتَرصوفقواُمای

_U___UU__U__UU_

رایخوَترُخشُیروَدمدیَنتربازیُتاز

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

در مصراع اول، هجای هفتم »ُت«و هجای سیزدهم »ِم« بلند تلفظ شده اند و در پایان مصراع اول همزه ی »است« حذف شده: َمَنست

بررسی سایر گزینه ها: )در صورت وجود اختیار، فقط همان مصراع بررسی می شود(

گزینه »2«: در این بیت، »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« در مصراع دوم دیده می شود:

دوستِلِمثَددَبنَنَرتصوقانِشعاِمَچشِبُخد

_U_U_U___U___U_
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت سوم بدین صورت است. )مصراع اول بررسی می شود.(
گیرِتگشیروِرهِزدباِمسیَنَبزآ

__U_U_UU__U_U_

فاعلنمفاعیلفاعالتمفعول

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:
هیگاَدرِیِدرانگریدراگاِپِبَدتَزهـ

__UU_____UU___

مفاعیلمفعوُلمفاعیلمفعوُل

گزینه »2«:
داختپروانَنتستدویواهـزِدلچون

__UU_U_U____

فعمفاعیلنمفاعلنمفعول

گزینه »4«:
َمنِلَعقُرَصبِبِلغااوِقیاِتِدششَنگر

_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »1« هر دو اختیار »بلند تلفظ کردن هجای کوتاه )دو مورد( و حذف همزه )یک مورد( در بیت اّول دیده می شود:(    سوال

نستَمِمَچشَدرِکنیَمعُتَرصوفقواُمای

_U___UU__U__UU_

رایخوَترُخشُیروَدمدیَنتربازیُتاز

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

در مصراع اول، هجای هفتم »ُت«و هجای سیزدهم »ِم« بلند تلفظ شده اند و در پایان مصراع اول همزه ی »است« حذف شده: َمَنست

بررسی سایر گزینه ها: )در صورت وجود اختیار، فقط همان مصراع بررسی می شود(

گزینه »2«: در این بیت، »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« در مصراع دوم دیده می شود:

دوستِلِمثَددَبنَنَرتصوقانِشعاِمَچشِبُخد

_U_U_U___U___U_
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گزینه »3«: حذف همزه آغوش

شمَکشتغوراَدجانتایمِنخیتاُگسِدَمر

_U___U___U___U_

گزینه »4«: در این گزینه هیچ اختیار شاعری به کار نرفته است.

َودَشمیَورَصوُمییجارشگدیشیُنقِکآن

_U___U___U___U_

َودشمیترُخشزروَهرماِمَپشَدراوِشَنق

گزینه »4«  صحیح است.(    سوال

واژگان قافیه در این گزینه: دهان و جان )حروف قافیه »ان«(←به قاعده 2

 بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: واژگان قافیه: نپاید / سرآید )حرف قافیه »الف«← به قاعده 1( / حروف الحاقی -َ د 

گزینه »2«: واژگان قافیه: درآید و بگشاید )حرف قافیه »الف« ← به قاعده 1(  /حروف الحاقی »ی –َ د« 

گزینه »3«: واژگان قافیه نمی باید و نمی پاید )حرف قافیه »الف« به قاعده 1(/ حروف الحاقی »ی –َ د« 

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در این گزینه دو واژه قافیه در هر دو مصراع هست. در و بر/ جفا و رضا

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 واژگان قافیه »جفا و کجا« ← به قاعده قافیه 1. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: واژگان قافیه »بی غمی و آدمی« )حروف قافیه »-َ م« ← به قاعده قافیه )2( / ی ← حرف الحاقی قافیه 

گزینه »2«: واژگان قافیه »سحری و گذری« )حروف قافیه » -َ ر« ←به قاعده قافیه 2/ی ←  حرف الحاقی قافیه گزینه »3«: واژگان قافیه »به در می  نرود و 
به سر می نرود« )حروف قافیه » -َ ر« ← به قاعده قافیه 2/ -َ د ← حروف الحاقی قافیه 

 )متوسط( 

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

روان )جاری( و روان )روح( در گزینه »د« تفاوت معنایی دارند و واژگان قافیه محسوب می شوند.

 )متوسط( 

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

واژگان قافیه: دا و -َ ر/ غــ -َ م خ -ُ ر ← در این دو واژه مصوت های کوتاه متفاوت اند و هم قافیه شدن واژه ها نادرست است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »2«: دام و گام ← ام ← به قاعده 2 

گزینه »3«: جان و چندان ← آن ← قاعده 2 

گزینه »4«: نظر و خبر ← قاعده2 
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 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت صورت سؤال بدین شکل است ) مصراع اول بررسی می شود.(

گلدیریَدِمجاَگهُبلُبلدیَزِرَنعَگه

__UU_____UU___

مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعول

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

عالمت هجایی بیت موردنظر بدین صورت است )فقط مصراع اول بررسی می شود.(:

زدخیِکَمعطدینِبدیاَصی

__UU_U_U__

عالمت هجایی سایر ابیات:

گزینه »1«:

نیمآِدَبنَدرُخدِفَضعباماُچ

U___U___U__

گزینه »2« و »4«:

دوستِیکوِرَسِبَگرَگرِدِربا

یُمِربایکُتِبما
َ
دیمشَیدق

_UU__UU__U_

 گزینه »4 « صحیح است.(    سوال

 بیت صورت سؤال و گزینه »4 «هم وزن هستند )مصراع های اول بررسی می شود(:

لیِزَمنِبَسدِرِبُچنُترُشَندَکَیفِبربا

نمُکتیسدوِکُتباُبدنمانُگمینزِگهر

_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1« :

دوستِلَوصِبَلَطَدرماِنجاَودَرِبَگر

_UU__U__UU__U_

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
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 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت صورت سؤال بدین شکل است ) مصراع اول بررسی می شود.(

گلدیریَدِمجاَگهُبلُبلدیَزِرَنعَگه

__UU_____UU___

مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعول

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

عالمت هجایی بیت موردنظر بدین صورت است )فقط مصراع اول بررسی می شود.(:

زدخیِکَمعطدینِبدیاَصی

__UU_U_U__

عالمت هجایی سایر ابیات:

گزینه »1«:

نیمآِدَبنَدرُخدِفَضعباماُچ

U___U___U__

گزینه »2« و »4«:

دوستِیکوِرَسِبَگرَگرِدِربا

یُمِربایکُتِبما
َ
دیمشَیدق

_UU__UU__U_

 گزینه »4 « صحیح است.(    سوال

 بیت صورت سؤال و گزینه »4 «هم وزن هستند )مصراع های اول بررسی می شود(:

لیِزَمنِبَسدِرِبُچنُترُشَندَکَیفِبربا

نمُکتیسدوِکُتباُبدنمانُگمینزِگهر

_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1« :

دوستِلَوصِبَلَطَدرماِنجاَودَرِبَگر

_UU__U__UU__U_

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
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گزینه »2«:

خاندمیغباِبراَمِکَکسآن

__UU_U_U__

فعولنمفاعلنمفعول

گزینه »4«:

فانعیضَـِلحاِبنیُکمیَظرَنکَمتَدنیِش

U_U_UU__U_U_UU__

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 عالمت هجایی بیت اول و تغییر کمّیت مصوت های آن بدین صورت است:

ردداَنقِصدِمَدَقَندداَنقِعشِتَمِقی

_U__UU__UU__UU__

رافاَجِرباَندُکَنُملَحمُتِکدیَعهتُسس

هجای سوم )ِت (و یازدهم )ِم( مصراع اول کوتاه است که باید بنابر ضرورت شعری بلند تلفظ شود. )وزن شعر »فاعالتن فعالتن فعالتـن فعالتـن « است.( 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »2« :

کنَگهِنِنییراَدُتشدباَنتماَرزَوبا

راالَبِرتاِرفِگتَدسبوِچِکنیداِبتا

_U__UU__UU__UU__

گزینه »3«:

َچمپیَنزباَسرُتِدَعهدزَوَرمیرمَسَگر

رافاَودبرَسرِبِکَمنَسزَپدَینگوِبتا

_U__UU__UU__UU__

گزینه »4«:

رافاَوِدَعهَودُبَنَتنَکسشِـمَرسماِشپی

راماِتَبُصحُکنَمشموراَفُتَلهَالَلَال

_U__UU__UU__UU__

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 در بیت سوم از اختیار شاعری »حذف همزه« استفاده نشده )فقط مصراع هایی که حذف همزه دارند در گزینه های »1« ،»2« و »4« بررسی می شوند(: 

ویزآروُفعیَقُبرییُتِکوانَجنینُچ

راجابریپاِرپیَودَرِبِدلَنگرَو

U_U_UU__U_U___
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بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »1«:

خیشِتَعطلِلماَجَدندیِنِیراَدراُت

در این گزینه همزه »آینه« حذف شده است: درایِن

گزینه »2«:

ُدمَمرَندُکزوِرسانفـِتَمالَسِمهـ

UUU_UU__U_U___

در این گزینه همزه »آرزو« حذف شده است: َنفسارزو 

)نکته: حرف »آ« متشکل از همزه و مصّوت بلند است که همزه حذف می شود و مصوت بلند باقی میماند.(

گزینه »4«:

شسترزتیُترفتدسنزَمِریاتاخِک

در این گزینه همزه »از« در دو مورد حذف شده است: َمَنز ـ تیرز 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال
فقط وزن بیت سوم همسان دولختی است. )مصراع اول بررسی می شود.(:

ُکنَگهِنتانسدوبامانراَخِنُبُگلای

__U_U____U_U__

فاعالتنمفعولفاعالتنمفعوُل

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1«:

مردازُنَزَشزپوَمیروداُخِرَبهاز

__UU__UU__UU__

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

گزینه »2«:

کیتاَتنخداَننهاَنسوهرازِزَغمِگَدنَخ

U___U___U___U___

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »4«:

َنمجاِسِنموُشریمهَـَمرای

__UU_U_U___

مفاعیلنمفاعلنمفعوُل
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بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »1«:

خیشِتَعطلِلماَجَدندیِنِیراَدراُت

در این گزینه همزه »آینه« حذف شده است: درایِن

گزینه »2«:

ُدمَمرَندُکزوِرسانفـِتَمالَسِمهـ

UUU_UU__U_U___

در این گزینه همزه »آرزو« حذف شده است: َنفسارزو 

)نکته: حرف »آ« متشکل از همزه و مصّوت بلند است که همزه حذف می شود و مصوت بلند باقی میماند.(

گزینه »4«:

شسترزتیُترفتدسنزَمِریاتاخِک

در این گزینه همزه »از« در دو مورد حذف شده است: َمَنز ـ تیرز 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال
فقط وزن بیت سوم همسان دولختی است. )مصراع اول بررسی می شود.(:

ُکنَگهِنتانسدوبامانراَخِنُبُگلای

__U_U____U_U__

فاعالتنمفعولفاعالتنمفعوُل

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1«:

مردازُنَزَشزپوَمیروداُخِرَبهاز

__UU__UU__UU__

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

گزینه »2«:

کیتاَتنخداَننهاَنسوهرازِزَغمِگَدنَخ

U___U___U___U___

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »4«:

َنمجاِسِنموُشریمهَـَمرای

__UU_U_U___

مفاعیلنمفاعلنمفعوُل
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 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 در این مصراع هیچ گونه اختیار زبانی به کار نرفته است.

شدبامینبرِددیَسمکیروبگرد

U_U_UU__U_U___

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

َبستیانناشرابیدشانیراَسرَد

U_U_UU__U_U___

بلند تلفظ کردن هجای کوتاه                                           حذف همزه

گزینه »3«:

تدُرفذاگرتگدیسعِیِددیِبراب

U_U_UU__U_U___

حذف همزهحذف همزه

گزینه »4«:

نیستعطبشغورادِرَزهـِعماَسزسا

__U_U_UU__U_U_

حذف همزهبلند تلفظ کردن هجای کوتاه 

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 در مصراع اول این بیت هر دو اختیار وزنی وجود دارد:

ُتِشپیبَردَبِدَسجتاِکَمهشدوَمدآ
_UU__U_U__UU_U_UU_

یاَمروِکنانَزِرَنعُتِنقاشعاِتَرِغی
_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

هجای دوم مصراع اول بلند است و باید تبدیل به دو هجای کوتاه شود: )َمد ـ  UU( همچنین پایان مصراع اول بلند حساب شده و پایـان نـیم مصراع در مصراع 
دوم )عاشقان تو( نیز بلند حساب شده است چون وزن همسان دولختی است. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«:

قابِنرَشهِنیامدرنیَکِفَبرُتگرآ

قابِعِبنیَکَرفَدِلصُمخِنِمُمؤرزاهـ

U_U_UU__U_U_UU_

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
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گزینه »3«:

هودمعستمیَرسوانُکنیباَظرَن

لمعاِبَدمَورناَمَعتِبداینَن

U___U___UU_

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »4«:

مالِجِمماِزدینِئـقاِسیَفَنیکرداِب

مالجبظرَندزَدگرمیِنرسیِددیِک

U_U_UU__U_U_UU_

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

در این بیت اختیار شاعری قلب به کار نرفته است:

شستِنِبَوتَخلبیروگلِدهِـشاباِکهر
_U__UU__UU__UU_

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن
خاستبرَمتالَمهِـراِرَسِزندواَتَن
UU__UU-UUUU--UU--

1( فعالتن )کاربرد فاعالتن به جای فعالتن( 2( ابدال در رکن آخر مصراع دوم 3( بلند بودن پایان مصراع ها )هر دو هجا در پایان مصراع ها کشیده است.( 

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 تقطیع بیت بدین صورت است:

ُشدِچهیَنفاَجِغدئاگرَیِنقاخاِلِدَبر

_UU__UU__UU_U_U_

ریَوداِبَدتَرَبتاُخدستکینگاَسزاو

_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

طِطَمنیینِنقاخاز
ُ
نوبشرَطیق

بییاَنییراُسنیعاَماوچونِک

U__U__U__U__

فعولنفعولنفعولنفعولن
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گزینه »3«:

هودمعستمیَرسوانُکنیباَظرَن

لمعاِبَدمَورناَمَعتِبداینَن

U___U___UU_

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »4«:

مالِجِمماِزدینِئـقاِسیَفَنیکرداِب

مالجبظرَندزَدگرمیِنرسیِددیِک

U_U_UU__U_U_UU_

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

در این بیت اختیار شاعری قلب به کار نرفته است:

شستِنِبَوتَخلبیروگلِدهِـشاباِکهر
_U__UU__UU__UU_

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن
خاستبرَمتالَمهِـراِرَسِزندواَتَن
UU__UU-UUUU--UU--

1( فعالتن )کاربرد فاعالتن به جای فعالتن( 2( ابدال در رکن آخر مصراع دوم 3( بلند بودن پایان مصراع ها )هر دو هجا در پایان مصراع ها کشیده است.( 

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 تقطیع بیت بدین صورت است:

ُشدِچهیَنفاَجِغدئاگرَیِنقاخاِلِدَبر

_UU__UU__UU_U_U_

ریَوداِبَدتَرَبتاُخدستکینگاَسزاو

_UU_U_U__UU_U_U_

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

طِطَمنیینِنقاخاز
ُ
نوبشرَطیق

بییاَنییراُسنیعاَماوچونِک

U__U__U__U__

فعولنفعولنفعولنفعولن
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گزینه »3«:

قتِعشزفتیاَبرَخِکَگهزانَیِنقاخا

هابرَخترفهانَجِباوریَبخبیاز

__UU__UU__UU__

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

گزینه »4«:

َردَذنگمیهَـتوَتزیسنـقاخاِلِدتا

رازتوکینِلِدرانِمهِبردراَدکبو

_UU__U__UU__U_

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

زشتبگخرسِبخادرکریگیشبِشِعیغاریَد

U___U___U___U___

 )تیرار 4 بار مفاعیلن(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

بارصدترسزابیِقخرزانداُخ

U___U___U__

)مفاعیلن مفاعیلن فعولن: بحر هزج مسدس محذوف(

گزینه »2«:

بیننانبیجَمهیروشهرکللعبراش

U_U_UU__U_U___

)مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

گزینه »3«:

گارزرودشدانُدوکرَلبطدرَکنِاسچآن

-U---U---U---U-

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بحر رمل مثمن محذوف
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  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

نیستجتاُمحتتَرَحضِمریَحدرجتحاِضعر

_U___U___U___U_

)بحر رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

نیدِشَمتالَمدقصاِنتوَمفـچُـ

U--U--U--U-

)بحر متقارب مثمن محذوف: فعولن فعولن فعولن فعل(

گزینه »2«:

رانپیِدپنبزتاَمسرناواج

U___U___U__

)بحر هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن(

گزینه »4«:

امِدکرگمراِنماپیقانشعاایقانشعاای

__U___U___U___U_

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

َنمریشیُدشاِیهاِصِقصِنیاورا

_U___U___U___

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع

آبِیریجاِرنوپاکِنماِسآِیهاِصِقص

_U___U____U____

فاعالتن فاعالتن فع فاعالتن فع لن

  گزینه »2«  صحیح است.(    سوال

ُتیزافـجانبلازکدچمیتیاحبآ

_UU_U_U__UU_U_U_

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
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  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

نیستجتاُمحتتَرَحضِمریَحدرجتحاِضعر

_U___U___U___U_

)بحر رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

نیدِشَمتالَمدقصاِنتوَمفـچُـ

U--U--U--U-

)بحر متقارب مثمن محذوف: فعولن فعولن فعولن فعل(

گزینه »2«:

رانپیِدپنبزتاَمسرناواج

U___U___U__

)بحر هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن(

گزینه »4«:

امِدکرگمراِنماپیقانشعاایقانشعاای

__U___U___U___U_

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

َنمریشیُدشاِیهاِصِقصِنیاورا

_U___U___U___

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع

آبِیریجاِرنوپاکِنماِسآِیهاِصِقص

_U___U____U____

فاعالتن فاعالتن فع فاعالتن فع لن

  گزینه »2«  صحیح است.(    سوال

ُتیزافـجانبلازکدچمیتیاحبآ

_UU_U_U__UU_U_U_

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

هارصیتقآنِرُعذدرایِدشیدیَانچدلای

__U___U___U___U_

تکرار 4 بار مستفعلن

گزینه »3«:

ماِیِتگشهانَنریارخزختداَرنَبِدپر

_UU__UU__UU__UU_

تکرار 4 بار مفتعلن

گزینه »4«:

ُتیدافَودشمینجانکممَغزینکالهَـ

U_U_U_U_U_U_U_U_

تکرار 4 بار مفاعلن

  گزینه »1« صحیح است.(    سوال

تنخرمتَدقدرجودُودیبوُنفِحی

_UU__U__UU__U_

)مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

اوِنخوتَلسالحکُخرِلیاپِنخو

__U_U_UU__U_U_

  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ُترکاطاخـیراگاهردیازکییُت
_  ↔  UU__U__UU__U_

ردَبکانیانیروَیزرکاکونآ       ب

شاعر در ابتدا اول بجای مفتعلن از مفاعلن استفاده کرده

  گزینه »2«  صحیح است.(    سوال

دمشریاُتوِمغبادمشریادمشریا

_UU__UU__UU__UU_

دمَبُبیومعکریامنبدوریاَنیرو

)هر دو در وزن: تکرار 4بار مفتعلن(
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

دیحاوگجنبرخدیکرکآنای

__U___U___U_

تکرار 4بار مفتعلن

گزینه »3«:

کننوارماگَردرراقعشِتیاَحبآ

_UU_U_U__UU_U_U_

)مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(

گزینه »4«:

هالباِدزوفقتعشراسقدِنرایطاای

__U___U___U___U_

)تکرار 4بار مفتعلن( 

  گزینه»3« صحیح است.(    سوال

وزن صحیح سایر مصراع ها:

گزینه»1«: مفتعلن مفتعلن فاعلن

گزینه»2«: فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه»4«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی

 گزینه»4« صحیح است.(    سوال

وزن این مصراع، »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« بوده و دوری نیست.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه»1«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

گزینه»2«: مفعول مغاعیلن مفعول مفاعیلن

گزینه»3«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن، بحر رمل مثمن مخبون است، اما سایر گزینه ها وزن آنها سالم می باشد. گزینه یک فعولن فعولن فعولن فعولن بحر متقارب مثمن 
سالم، گزینه 3 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن بحر رجز مثمن سالم، گزینه 4 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن بحر هزج مثمن سالم

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

شیل صحیح خّط عروضی و پایه های آوایی مصراع گزینه ی 4:

ری َشستِک ِب غا یتِد ِل ما نهمر هَـ می بر
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«:

دیحاوگجنبرخدیکرکآنای

__U___U___U_

تکرار 4بار مفتعلن

گزینه »3«:

کننوارماگَردرراقعشِتیاَحبآ

_UU_U_U__UU_U_U_

)مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن(

گزینه »4«:

هالباِدزوفقتعشراسقدِنرایطاای

__U___U___U___U_

)تکرار 4بار مفتعلن( 

  گزینه»3« صحیح است.(    سوال

وزن صحیح سایر مصراع ها:

گزینه»1«: مفتعلن مفتعلن فاعلن

گزینه»2«: فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه»4«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی

 گزینه»4« صحیح است.(    سوال

وزن این مصراع، »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« بوده و دوری نیست.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه»1«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

گزینه»2«: مفعول مغاعیلن مفعول مفاعیلن

گزینه»3«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن، بحر رمل مثمن مخبون است، اما سایر گزینه ها وزن آنها سالم می باشد. گزینه یک فعولن فعولن فعولن فعولن بحر متقارب مثمن 
سالم، گزینه 3 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن بحر رجز مثمن سالم، گزینه 4 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن بحر هزج مثمن سالم

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

شیل صحیح خّط عروضی و پایه های آوایی مصراع گزینه ی 4:

ری َشستِک ِب غا یتِد ِل ما نهمر هَـ می بر
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  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

هر یی از مصراع های بیت این گزینه، سه پایه ی آوایی و سایر مصراع های ابیات، چهار پایه ی آوایی دارند.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن »بی وفایی« برابر است با وزن واژه های: بامدادان، دلگشاتر، صبحگاهان، نازنین ها، خوشه چینی، جرعه نوشی، یامیاران )۷ مورد(

 وزن »صاحبدالن« برابر است با وزن واژه هـای: غـارتگری، خـونین یفـن، انگشـتری، دل خستگان ) 4 مورد(

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن واژه ی سه واژه و ترکیب »مستفعلن« است:

وزن واژه ی سه واژه و ترکیب »مستفعلن« است:

اوِنماچش
__U_

کنِشمانِپی
__U_

کنِبکینی
__U_

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن واژه ها و نشانه های هجایی یلمات صورت سؤال و گزینه ی 2:

 U    :دوستداران و میزبانان: فاعالتن -

     U :افسانه ها و ِمی خوارگی: مستفعلن -

  U     :بدهیاری و طرفداران: مفاعیلن -

  U U :نامه رسان و تیْریمان: مفتعلن -

  گزینه ی »4«  صحیح است.(    سوال

نشانه های هجایی سایر گزینه ها 

 U  /   U U  /   U :»1« گزینه

U /    U /    U :»2« گزینه

  U /   U  /   U  /   U :»3«گزینه

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »3« در وزن ناهمسان »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 

گزینه ی »2«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

گزینه ی »4«: مفتعلن مفتعلن فاعلن 
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 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع های صورت سؤال به ترتیب: 

الف( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

ب( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

ج( مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

د( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گرَزگیَرنشوِدهافر

--U---U-

دادِبجانگیَسنِیپادر

--U---U-

مستفعلن مستفعلن 

وزن بیت سؤال و گزینه های »1« »2« و »4« فاعالتن،فاعالتن،فاعالتن،فاعالتن

  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

َبرباَقتَفسطیَلِچ

UU--UU--

نتواَرِوسرُچنِنَت

UU--UU--

نشانه های هجایی سایر گزینه ها:

»U- - -/U- - -/ U- - -/ U- - -« است.

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

روِکمُشدِچراتانرخِد

U---U---

مفاعلین مفاعلین 

دیشاازدَصنَرقمی ز

U---U---

مفاعلینمفاعلین

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »U- - -/U- - -/ U- - -/ U :»2- // مفاعیلن مفاعیلن فعل

گزینه های »3« و »U- - -/U- - -/ U :»4- - -// مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن



پاسخنامۀ عروض و قافیه

319

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع های صورت سؤال به ترتیب: 

الف( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

ب( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

ج( مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

د( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گرَزگیَرنشوِدهافر

--U---U-

دادِبجانگیَسنِیپادر

--U---U-

مستفعلن مستفعلن 

وزن بیت سؤال و گزینه های »1« »2« و »4« فاعالتن،فاعالتن،فاعالتن،فاعالتن

  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

َبرباَقتَفسطیَلِچ

UU--UU--

نتواَرِوسرُچنِنَت

UU--UU--

نشانه های هجایی سایر گزینه ها:

»U- - -/U- - -/ U- - -/ U- - -« است.

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

روِکمُشدِچراتانرخِد

U---U---

مفاعلین مفاعلین 

دیشاازدَصنَرقمی ز

U---U---

مفاعلینمفاعلین

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »U- - -/U- - -/ U- - -/ U :»2- // مفاعیلن مفاعیلن فعل

گزینه های »3« و »U- - -/U- - -/ U :»4- - -// مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
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  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه »4«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

تاِککینمسدینَلناُچن

--U---U-

راردادلدانَیمارح

--U---U-

وزن ابیات گزینه های »1« و »2« و »3«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

)- UU--UU--UU--UU-(

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

هر مصراع بیت گزینه ی »3« چهار آرایه آوایی دارد، اما هر مصراع ابیات گزینه های »1«،»2«،»4« سه پایه آوایی دارند.

ِب سالَن گر ددز کم ترَه می آ

ُم فالِب تق ویز جو یدَه می رو

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تقطیع مصراع های اول بیت صورت سوال و بیت گزینه»2«:

ردداستدوزیچیِکهر

درجانِکهرجوخاُچهم

-U---U--

ردماُگویبردلُنجا

ندشاِفمی نانجاِیپا

-U---U--

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن واژه ی بیت گزینه »2«، »فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن « است.

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

-U-/--U-/--U-/--U- :»4« وزن گزینه

باایِرَذررااوِکهر

-U---U--

نیسترمهیانروهما

-U---UU
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تشریح گزینه های دیگر:

U/--U/--U/--U-- :»3« وزن ابیات گزینه های »1« و »2« و

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ورآُنَتهیماِمَه

UU--UU--

دفَصِمجاکفِبِد

UU--UU-

وزن گزینه های دیگر:

گزینه »2«: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه »3«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه »4«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 -U-/--U-/--U-/--U-- :وزن شعر

 U--- :زمین گیری

-U-- :شادمانی

-U-- :ع
ّ
بی توق

-U-- :استواری

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

با توجه به وزن واژه ی بیت صورت سؤال )مفاعلین مفاعلین مفاعلین مفاعلین( کلمات گزینه »4« مطابق با وزن واژه ی این بیت است.

نیماشیَپ

U---

مفاعلین

هاتنِوشِن

U---

مفاعلین

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بانتاِش

U--

فعولن
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تشریح گزینه های دیگر:

U/--U/--U/--U-- :»3« وزن ابیات گزینه های »1« و »2« و

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ورآُنَتهیماِمَه

UU--UU--

دفَصِمجاکفِبِد

UU--UU-

وزن گزینه های دیگر:

گزینه »2«: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه »3«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه »4«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 -U-/--U-/--U-/--U-- :وزن شعر

 U--- :زمین گیری

-U-- :شادمانی

-U-- :ع
ّ
بی توق

-U-- :استواری

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

با توجه به وزن واژه ی بیت صورت سؤال )مفاعلین مفاعلین مفاعلین مفاعلین( کلمات گزینه »4« مطابق با وزن واژه ی این بیت است.

نیماشیَپ

U---

مفاعلین

هاتنِوشِن

U---

مفاعلین

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بانتاِش

U--

فعولن
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  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه های دیگر:

-U-/--U-/--U-/--U- :»1« گزینه

--U--/-U--/-U--/-U-   :»2« گزینه

U/--U/--U/--U-- :»3« گزینه

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در این بیت )کنی ـ بینی( است که )ی( در هر دو واژه الحاقی است و )ُکن ـ بین( در مصوت ها اختالف دارند، یکی موصت کوتاه و دیگری مصوت 
بلند دارد که حتی طبق تبصره 3 قافیه درست نیست. »ص 9 عروض و قافیه«

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

مصراع های »ت« و »ج« وزن همسان دارند:

ت( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

ج( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

وزن سایر مصراع ها :

الف( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 

ب( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

پ( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 

ث( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

ُخدِیروُچراَمِکاش

-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

راُتگرَززیعر دا

-UU-U-U-

مفاعلینمفتعلن

تشریح دیگر گزینه ها:

گزینه »U/U--/ /---U/U--- :»1—)مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

گزینه های »3« و »U-/-UU-/ /-U-/-UU- :»4- )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »2«؛ مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن )مستفعل مفعـولن مسـتفعل مفعولن( است.

وزن ابیات گزینه های »1«،»3«و»4«، مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن است.
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  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

رالبِنتشِندارن

--U-U--

فاعالتنمفعول

کسهدَدمیِنبیآ

--U-U--

فاعالتنمفعول

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

هارخاهیُتتهس

-UU--U-

فاعلنمفتعلن

گلِیبوروَدستنی

-UU--U-

فاعلنمفتعلن

وزن سایر ابیات:

گزینه»1«: مفتعلن مفتعلن فاعلن

گزینه»2«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

گزینه»3«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

رانِحیَودَشمچشصد

قتعشندُکرزاگل

--UU---

مفاعیلنمفعول

لتدواینِشِبتا در

راکیخاِیِبشوآن

--UU---

مفاعیلنمفعول

تشریح گزینه های دیگر:

وزن مصراع های »الف« و »ج«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

وزن مصراع»ب«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
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  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

رالبِنتشِندارن

--U-U--

فاعالتنمفعول

کسهدَدمیِنبیآ

--U-U--

فاعالتنمفعول

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

هارخاهیُتتهس

-UU--U-

فاعلنمفتعلن

گلِیبوروَدستنی

-UU--U-

فاعلنمفتعلن

وزن سایر ابیات:

گزینه»1«: مفتعلن مفتعلن فاعلن

گزینه»2«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

گزینه»3«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

رانِحیَودَشمچشصد

قتعشندُکرزاگل

--UU---

مفاعیلنمفعول

لتدواینِشِبتا در

راکیخاِیِبشوآن

--UU---

مفاعیلنمفعول

تشریح گزینه های دیگر:

وزن مصراع های »الف« و »ج«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

وزن مصراع»ب«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
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  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

یعضاِکدمینگورعم

ردداَنریظوَمنِکوان

-U---U--

یانروبخوبانیُکمی

ردذاُگمییعضارُعم

-U---U--

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه»1«: فعالتن فعالتن فعالتن

گزینه»2«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه»4«: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

زدسوُتکزلیِد

U--U--

َیشواَدشدباِچ

U--U--

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

شکل صحیح جداسازی پایه های آوایی مصراع گزینه»3« بدین صورت است:

آ ن ِچ در آ / ِی ِن بی نم / َن َم نم

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بیت های »الف« و »پ« هر کدام چهار پاره ی آوایی و در هر پایه، چهار هجا دارند:

ز پا یان راَه مز آ غاَن ین دی شدِچ را عا قل

را ِچ دا نیقد ِر در ماندر َن با شدتا ُت را در

تشریح گزینه های دیگر:

بیت »ب« و »ت«: هر کدام چهار پایه آوایی و در هر پایه، سه هجا دارند:

ِک جو یمَد وا ازُت دا رمُچ در دز

ِن مس تانُن دس تاِف بس تاُخ شا طر

بیت »ث«: چهار پایه آوایی و در هر پایه، چهار هجا دارد:

دان ِچ ُک نیبر َس ِر میقل ب ِش کنور َن َش وی
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  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

موارد ذکر شده در گزینه های »1و2و3« به ترتیب با پایه های آوایی »درختان« و »داستانک« برابر است.

پایه های آوایی گزینه »4« با پایه های آوایی صورت سؤال برابر نیست.

 U-- :درختان

-U- :پرده ای

-U-- :داستانک

U—U :دالرام

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

با توجه به وزن شهر، موارد گزینه»4« برای جاهای خالی بیت، مناسب نیست.

--U--/-U--/-U--/-U- :وزن شعر

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

)- U - ( نم چ شمع ) ب )- - - U ( به دین در گاه )الف

با توجه به وزن فوق گزینه 2 هم وزن با ابیات نمی باشد

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

با توجه به ارش وزن پایه های آوایی بیت صورت سؤال، پایه ی آوایی گزینه»4« نمی تواند در جای خالی قرار گیرد.

فر جا م رابد گو ِی ناجان می َد هدبگ ذار تا

-U---U---U---U--

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه »4« از نظم همسان دولختی)دوری( تشکیل نشده است:

U-U/--UU/-U-U-/--

تشریح گزینه های دیگر:

—U/U--/---U/U--- :»2گزینه های »1و

-U-U/-UU-/-U-U/-UU- :»3«گزینه

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

خط عروضی و نشانه ی هجایی بیت بدین صورت است:

شیدی-تنَحَلمصُچن
- -UU---
تشآَرزُپِنسیه

شیویدرزتُرسدو
--UU---

الشیبوراُپِددیهم
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  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

موارد ذکر شده در گزینه های »1و2و3« به ترتیب با پایه های آوایی »درختان« و »داستانک« برابر است.

پایه های آوایی گزینه »4« با پایه های آوایی صورت سؤال برابر نیست.

 U-- :درختان

-U- :پرده ای

-U-- :داستانک

U—U :دالرام

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

با توجه به وزن شهر، موارد گزینه»4« برای جاهای خالی بیت، مناسب نیست.

--U--/-U--/-U--/-U- :وزن شعر

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

)- U - ( نم چ شمع ) ب )- - - U ( به دین در گاه )الف

با توجه به وزن فوق گزینه 2 هم وزن با ابیات نمی باشد

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

با توجه به ارش وزن پایه های آوایی بیت صورت سؤال، پایه ی آوایی گزینه»4« نمی تواند در جای خالی قرار گیرد.

فر جا م رابد گو ِی ناجان می َد هدبگ ذار تا

-U---U---U---U--

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه »4« از نظم همسان دولختی)دوری( تشکیل نشده است:

U-U/--UU/-U-U-/--

تشریح گزینه های دیگر:

—U/U--/---U/U--- :»2گزینه های »1و

-U-U/-UU-/-U-U/-UU- :»3«گزینه

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

خط عروضی و نشانه ی هجایی بیت بدین صورت است:

شیدی-تنَحَلمصُچن
- -UU---
تشآَرزُپِنسیه

شیویدرزتُرسدو
--UU---

الشیبوراُپِددیهم
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  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع گزینه»3« »فاعالتن فاعالتن فاعلن« است.

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مصراع گزینه»3« را به دو صورت می توان تقسیم بندی کرد اّما این دو صورت را نمی توان ادغام کرد:

صورت اول:

ِب بی نیتا رو ِی ُخدَط َلب ُکنآ یی ِن ای

=مستفعلن فعولن

صورت دوم:

ُخد ِب بی نیتا رو ِیای َط َلب ُکنآ یی ِن

= مفعول فاعالتن

  گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در وزن های دولختی )دوری(، هر نیم مصراع حکم یک مصراع را دارد و اگر هجای پایان نیم مصراع کوتاه و یا کشیده باشد، در حکم هجای بلند خواهد بود. 
در این سؤال بیت گزینه »2« )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( و بیت گزینه »3« )فعولن فعولن فعولن فعل( دو لختی نیستند، هجاهای پایانی نیم مصراع در 
گزینه ی »1«، »قی« و »ال« است که هر دو هجای بلند هستند و مصداق عبارت سؤال محسوب نمی شوند. در بیت گزینه »4«، کلمه »تو« در میان نیم مصراع 

قرار گرفته و باید تبدیل به هجای بلند شود.

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

)-UU-/-UU-/-UU-/-UU-(

تشریح گزینه های دیگر:

)-U-/-UU-/-UU-( :»1«گزینه

)-U-/-UU-/-UU-/-UU-( :»3«گزینه

)-UU-/-UU-/-UU-( :»4«گزینه

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

ِنهبینَجبرقیعشِغدارالمِد

U---U---U--

وزن بیت های گزینه های »1و3و4« فعولن فعولن فعولن فعولن

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1 و 3 و 4«:

ردداَنییفاَودمدیِبراهانَج
یمِگررزانانِچِملمحِلباُدنِب

سمراَهمینتَدتیرسَپرتصوِز
U--U--U--U--

فعولنفعولنفعولنفعولن
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  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ُصناینَندَننبیِمَه

UU--UU--

نمبیمیمنِکع

UU----

تشریح گزینه های دیگر:

زسجاُمکملراِمَه

َزخنیَرِچمنبرِمَه

َدمریُبِمنینزَخُس

UU--UU--

فعالتنفعالتن

ریمیَاُیگیُزرُبت

بانخوِهَمِقیراِفِم

دمدیُمَدکرَگهِنِک

UU--UU--

فعالتنفعالتن

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه»4«؛ »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« است.

دزبعِکریداپنَنتا

-U---U--

ُتِدلوباخاِمچش

-U---U-

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در آخرین پایه اوایی مصراع گزینه»1« به جای »فعالتن«، »َفَعُلن« آمده است:

»فعالتن فعالتن فعالتن فعلن«

اما وزن سایر گزینه ها »فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن« است و هیچ هجایی حذف نشده است.

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

نشانه های هجایی سایر ابیات:

-U-/-UU-/-UU- :»1«گزینه
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  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ُصناینَندَننبیِمَه

UU--UU--

نمبیمیمنِکع

UU----

تشریح گزینه های دیگر:

زسجاُمکملراِمَه

َزخنیَرِچمنبرِمَه

َدمریُبِمنینزَخُس

UU--UU--

فعالتنفعالتن

ریمیَاُیگیُزرُبت

بانخوِهَمِقیراِفِم

دمدیُمَدکرَگهِنِک

UU--UU--

فعالتنفعالتن

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه»4«؛ »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« است.

دزبعِکریداپنَنتا

-U---U--

ُتِدلوباخاِمچش

-U---U-

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در آخرین پایه اوایی مصراع گزینه»1« به جای »فعالتن«، »َفَعُلن« آمده است:

»فعالتن فعالتن فعالتن فعلن«

اما وزن سایر گزینه ها »فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن« است و هیچ هجایی حذف نشده است.

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

نشانه های هجایی سایر ابیات:

-U-/-UU-/-UU- :»1«گزینه
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UU/--UU/--UU/--UU--  :»2«گزینه

U/--U/--U/--U- :»4«گزینه

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن و نشانه های هجایی مصراع گزینه »1« چنین است:

َفَعلفعولنفعولنفعولن

-- U--U--U--U

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

با توجه به وزن مصراع ها، پایه هایی آوایی گزینه ی »2«  برای مصراع ها مناسب است.

گزینه » 3 « صحیح است.  (    سوال

قاعده ی اّول قافیه بیان می کند که هر یک از مصّوتهای »1« و »و« به تنهایی اساس قافیه قرار می  گیرند. 

)که گزینه 3 از قاعده ال تبعّیت کرده است(

در بیت دّوم حروف قافیه »َـ ند« است. در بیت اّول حروف قافیه »آز« است. 

در بیت چهارم حروف قافیه »َـ ت« است. در بیت سّوم حروف قافیه »ا« است. 

کلمات »فکنم« و »می کند« به ترتیب در گزینه های 3 و 4 ردیف هستند.

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

وزن دو بیت دیگر » فعولن فعولن فعولن فعل « است. 

  گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

تنخرمتَدقدرجودُودیبوُنفِحی

-UU--U--UU--U-

) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ( 

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

شکل صحیح خّط عروضی و پایه های آوایی مصراع گزینه » 4 « :

ری َشستِک ِب غا یتِد ِل ما نهمر هَـ می بر

  گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

اوِنخوتَلسالحکُخرِلیاپِنخو

--U-U-UU--U-U-
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گزینه » 2 «   صحیح است.(    سوال

وزن این بیت » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن « است، در حالی که در وزن سایر گزینه ها رکن عروضی » مفتعلن « مشترک است. 

گزینه » 3 «  صحیح است.(    سوال

بیت گزینه » 3 « در وزن ناهمسان » مفتعلن فاعالت مفتعلن فع « سروده شده است. 

تشریح سایر گزینه ها :

گزینه » 1 « : مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 

گزینه » 2 « : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

گزینه » 4 « : مفتعلن مفتعلن فاعلن 

گزینه » 3 « صحیح است.  (    سوال

وزن مصراع های صورت سوال به ترتیب : 

الف ( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

ب ( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

ج  ( مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

د ( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

وزن واژه سه واژه و ترکیب، » مستفعلن « است : 

اوِنماچش
--U-

کنِشمانِپی
--U-

کنِبکینی
--U-

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

وزن واژه ها و نشانه های هجایی کلمات صورت سوال و گزینه » 2 « : 

- - U - : دوستداران و میزبانان : فاعالتن

 – U - - : افسانه ها و ِمی خوارگی : مستفعلن

- - - U : بدهکاری و طرفداران : مفاعیلن

- U  U - : نامه رسان و تیرکمان : مفتعلن

گزینه » 4 «  صحیح است. (    سوال

نشانه های هجایی سایر گزینه ها : 

 – U - - / - U - - / - U - : » 1 « گزینه
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گزینه » 2 «   صحیح است.(    سوال

وزن این بیت » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن « است، در حالی که در وزن سایر گزینه ها رکن عروضی » مفتعلن « مشترک است. 

گزینه » 3 «  صحیح است.(    سوال

بیت گزینه » 3 « در وزن ناهمسان » مفتعلن فاعالت مفتعلن فع « سروده شده است. 

تشریح سایر گزینه ها :

گزینه » 1 « : مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 

گزینه » 2 « : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

گزینه » 4 « : مفتعلن مفتعلن فاعلن 

گزینه » 3 « صحیح است.  (    سوال

وزن مصراع های صورت سوال به ترتیب : 

الف ( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

ب ( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

ج  ( مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

د ( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

وزن واژه سه واژه و ترکیب، » مستفعلن « است : 

اوِنماچش
--U-

کنِشمانِپی
--U-

کنِبکینی
--U-

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

وزن واژه ها و نشانه های هجایی کلمات صورت سوال و گزینه » 2 « : 

- - U - : دوستداران و میزبانان : فاعالتن

 – U - - : افسانه ها و ِمی خوارگی : مستفعلن

- - - U : بدهکاری و طرفداران : مفاعیلن

- U  U - : نامه رسان و تیرکمان : مفتعلن

گزینه » 4 «  صحیح است. (    سوال

نشانه های هجایی سایر گزینه ها : 

 – U - - / - U - - / - U - : » 1 « گزینه
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 - - U - - - / U - - - / U : » 2 « گزینه

 – U - - / - U - - / - U - - / - U - : » 3 « گزینه

   گزینه ی »3«    صحیح است.-(    سوال

گرَزگیَرنشوِدهافر
-U---U-

دادِبجانگیَسنِیپادر
--U---U-

لنعتفمسلنعتفمس

وزن بیت صورت سوال و گزینه های » 1 « ، » 2 « و » 4 « : فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن 

  گزینه ی »1«   صحیح است. (    سوال

روِکمُشدِچراتانرخِد
U---U---

مفاعیلنمفاعیلن
دیشاازدَصنَرقمیز

U---U---
مفاعیلنمفاعیلن

تشریح گزینه های دیگر : 

گزینه » U - - - / U - - - / U  : » 2 - // مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعل 

گزینه های » 3 « و » U - - - / U - - - / U : » 4 - - - // مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

رانَگمشرا
--U-

نیواَغار
-U--

َمتهاَش
U--

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در بیت گزینه ی 2 )روی، جوی( طبق قاعده ی یک هم قافیه شده اند. »ی« الحاقی ـ »و« اصلی واژه های قافیه در ابیات دیگر گزینه ها طبق 
گه، کوته ← َـ ه( گزینه ی 4: )کوه، گروه ← وه( قاعده ی 2 مصوت + صامت هم قافیه شده اند. گزینه ی: )ِکی، پی ← ِـ ی( گزینه ی 3: )آ

  گزینه »2« صحیح است.(    سوال

که در آن واژه های قافیه )بهاران و یاران( است که )ان( حروف الحاقی و »ار« حروف اصلی قافیه اند و هر دو شامل یک مصّوت بلند و یکی صامت اند.
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  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

هر مصراع بیت گزینه » 3 « : چهار پایه آوایی دارد اما هر مصراع ابیات گزینه های » 1 «، » 2 « و » 4 « سه پایه آوایی دارند. 

ِب سالَن گر د دز کم ترهَـ می آ

ُم فالِب تق ویز جو یدهَـ می رو

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

 تقطیع مصراع های اول بیت صورت سوال و بیت گزینه » 2 « : 

ردداستدوزیچیِکهر

درجانِکهرجوخاُچهم

-U---U--

ردماُگویبردلُنجا

ندشاِفمینانجاِیپا

-U---U--

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ورآُنَتهیماِمَه

UU--UU--

دفَصِمجاکفِبِد

UU--UU-

وزن گزینه های دیگر : 

گزینه » 2 « : ز باغت به جز بوی و رنگی نبینم : فعولن فعولن فعولن فعولن 

گزینه » 3 « : هیچ صاحب درد را صاحب دوایی بر نخاست : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

گزینه » 4 « : تو را نازی است اندر سر که عالم بر نمی تابد : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

- - U - - / - U - - / - U - - / - U - : وزن شعر

 - - - U : زمین گیری

- - U - : شادمانی

- - U - : بی توقع

- - U - : استواری
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  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

هر مصراع بیت گزینه » 3 « : چهار پایه آوایی دارد اما هر مصراع ابیات گزینه های » 1 «، » 2 « و » 4 « سه پایه آوایی دارند. 

ِب سالَن گر د دز کم ترهَـ می آ

ُم فالِب تق ویز جو یدهَـ می رو

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

 تقطیع مصراع های اول بیت صورت سوال و بیت گزینه » 2 « : 

ردداستدوزیچیِکهر

درجانِکهرجوخاُچهم

-U---U--

ردماُگویبردلُنجا

ندشاِفمینانجاِیپا

-U---U--

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ورآُنَتهیماِمَه

UU--UU--

دفَصِمجاکفِبِد

UU--UU-

وزن گزینه های دیگر : 

گزینه » 2 « : ز باغت به جز بوی و رنگی نبینم : فعولن فعولن فعولن فعولن 

گزینه » 3 « : هیچ صاحب درد را صاحب دوایی بر نخاست : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

گزینه » 4 « : تو را نازی است اندر سر که عالم بر نمی تابد : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

- - U - - / - U - - / - U - - / - U - : وزن شعر

 - - - U : زمین گیری

- - U - : شادمانی

- - U - : بی توقع

- - U - : استواری
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گزینه »3«  صحیح است.(    سوال

لوگِتخسشمُمَخمن
واهَـُسنفزینَمَترس

-UU--UU-

گوِبِدینگوِفِرعا
الَبِدُمرالَبِدزن

-UU--UU-

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

عشقیداسوِیِءشیردبپیجاکلعق

-

UU--U--UU-U-

  گزینه ی »3«  صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه » 3 «، » فعولن « است اما یک هجا از آخر مصراع ها حذف شده است: 

ش          ُخرَغ        ِم        خیَب       را       درب       گف         تی 

ش             ترُش       ُد         بیر       بهـ        ترِک       از        عم 

 -          -         U-          -         U-          -         U -               U

  گزینه ی »2« صحیح است.  (    سوال

وزن بیت بیت گزینه ی » 2 « : » فعولن فعولن فعولن فعل « است. 

گزینه ی »3«  صحیح است. (    سوال

نشانه های هجایی  سایر ابیات : 

– U U -  / - U U - / - U - : » 1 « گزینه ی

 – U U - - /  U U - - / U U - - / U U : » 2 « گزینه ی

– U - - / U  - - / U  - - / U  : » 4 « گزینه ی

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در گزینه های دیگر، در ابیات ذوقافیتین است، گزینه ی 1 دو قافیه )دهان ـ زبان( و )دوخته ـ سوخته(. بیت گزینه ی 2 )شوریده ـ گزیده( و )حال ـ منال(. بیت 4 
)ده مرده ـ پرورده( و )گوی »گوینده« و گوی »بگو«(. در گزینه ی 3 این مورد اشتراکی وجود ندارد.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

مرز بندی صحیح پایه های آوایی مصراع ها : 

الف ( رو سینه را چون شیشه ها هفت آب شوی از کینه ها : رو سی ِن را / ُچن شی ِش ها / هف تاب شو / از کی ِن ها 
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ب ( سود بازرگان دریا بی خطر ممکن نگردد: سو ِد با زر / گا ِن در یا / بی  َخ  طر ُمم / کن َن گر دد 

ج ( گر چه دانستم که پاک از خاطرم بگذاشتی: گر ِچ دا نس / تم ِک پا کز / خا ِط  رم بگ / ذا ش تی 

هـ ( رقیب انگشت می خاید که سعدی چشم بر هم نه : ر قی بن گش / ت می خا ید / ِک سع دی چش / م بر هم ِنه 

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

موارد ذکر شده در گزینه های » 1 «، » 2 « و » 3 « به ترتیب با پایه های آوایی » درختان « و » داستانک « برابر است. 

پایه های آوایی گزینه » 4 « با پایه های آوایی صورت سوال برابر نیست . 

– U - : پرده ای  / - -  U  : درختان

   U  - - U : دالرام / -  – U -  : داستانک

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در بیت شماره 2 واژه ی »پای بند« و »کمندم« با هم قافیه شده اند و حروف قافیه  »ند« طبق قاعده ی 2 است و »م« حروف الحاقی است.

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

 وزن شعر بیت سوال و گزینه ی )4(: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )بحر مجتث مثمن مخبون محذوف(

وزن بیت در سایر گزینه ها:

1( مفاعیلن مفاعیلن فعولن( بحر هزج مسدس محذوف(

2( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن )بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف(

3( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن )بحر رمل مثمن مخبوب محذوف(

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

زدسوُتکزلیِد
U--U--

َیشواَدشدباِچ
U--U--

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت » ب «، سه پایه آوایی و بیت » ت « چهار پایه آوایی دارد. 

بیت » ب « : 

ِج       را     َحتِد      لی      دا     رمَم     َسل     ما       نان

بیت » ت « : 

َم       بادِک    در       دتَن      دا      ریُت     در    دی

تعداد پایه های آوایی در سایر ابیات : 

گزینه » 1 « : ابیات » الف « و » ث « هر یک چهار پایه آوایی دارند. 

گزینه » 3 « : ابیات » پ « و » ب « هر یک سه پایه آوایی دارند. 

گزینه » 4 « : ابیات » الف « و » ت « هر یک چهار پایه آوایی دارند. 
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ب ( سود بازرگان دریا بی خطر ممکن نگردد: سو ِد با زر / گا ِن در یا / بی  َخ  طر ُمم / کن َن گر دد 

ج ( گر چه دانستم که پاک از خاطرم بگذاشتی: گر ِچ دا نس / تم ِک پا کز / خا ِط  رم بگ / ذا ش تی 

هـ ( رقیب انگشت می خاید که سعدی چشم بر هم نه : ر قی بن گش / ت می خا ید / ِک سع دی چش / م بر هم ِنه 

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

موارد ذکر شده در گزینه های » 1 «، » 2 « و » 3 « به ترتیب با پایه های آوایی » درختان « و » داستانک « برابر است. 

پایه های آوایی گزینه » 4 « با پایه های آوایی صورت سوال برابر نیست . 

– U - : پرده ای  / - -  U  : درختان

   U  - - U : دالرام / -  – U -  : داستانک

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در بیت شماره 2 واژه ی »پای بند« و »کمندم« با هم قافیه شده اند و حروف قافیه  »ند« طبق قاعده ی 2 است و »م« حروف الحاقی است.

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

 وزن شعر بیت سوال و گزینه ی )4(: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )بحر مجتث مثمن مخبون محذوف(

وزن بیت در سایر گزینه ها:

1( مفاعیلن مفاعیلن فعولن( بحر هزج مسدس محذوف(

2( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن )بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف(

3( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن )بحر رمل مثمن مخبوب محذوف(

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

زدسوُتکزلیِد
U--U--

َیشواَدشدباِچ
U--U--

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت » ب «، سه پایه آوایی و بیت » ت « چهار پایه آوایی دارد. 

بیت » ب « : 

ِج       را     َحتِد      لی      دا     رمَم     َسل     ما       نان

بیت » ت « : 

َم       بادِک    در       دتَن      دا      ریُت     در    دی

تعداد پایه های آوایی در سایر ابیات : 

گزینه » 1 « : ابیات » الف « و » ث « هر یک چهار پایه آوایی دارند. 

گزینه » 3 « : ابیات » پ « و » ب « هر یک سه پایه آوایی دارند. 

گزینه » 4 « : ابیات » الف « و » ت « هر یک چهار پایه آوایی دارند. 
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  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

با توجه به وزن پایه های آوایی ابیات، کلمات گزینه » 2 « از نظر پایه های آوایی با پایه های آوایی دو بیت صورت سوال هماهنگ نیست. 

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

با توجه به ارزش وزنی پایه های آوایی بیت صورت سوال ، پایه آوایی گزینه » 4 « نمی تواند در جای خالی قرار بگیرد. 

فر    جا     م    رابد    گو   ِی    ناجان   می    َد   هدبگـ   ذا    ر    تا

– U - -– U - -– U - -– U - -

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

تقطیع هجایی و ارکان بیت )1( این گونه است:

U / - - - U / - - - U/ - - - U - - -

  گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

دمشریاُتوِمغبادمشریادمشریا

-UU--UU--UU--UU-

دمَبُبیومعکریامنبدوریانیرو

) هر دو در وزن : تکرار 4 بار مفتعلن ( 

بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه » 1 « : 

دیحاوگجنبرخدیکرکآنای

--U---U---U-

تکرار بار متفعلن 

گزینه » 3 « : 

کننوارماگَردرراقعشِتیاَحبآ

-UU-U-U--UU-U-U-

) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن (

گزینه » 4 « : 

هالباِدزوفقتعشراسقدِنرایطاای

--U---U---U---U-

) تکرار 4 بار متفعلن ( 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع گزینه » 3 « » فاعالتن فاعالتن فاعلن « است. 
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گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در این بیت )ِعشق ـ ِصدق( است که اولین صامت آن ها با هم مطابقت نمی کند )ِـ ِش ق( )ِـ دق(

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن این بیت حماسی است، در حالی که مضمون شعر عارفانه است.

گزینه ی »4«  صحیح است.(    سوال

گزینه ی 4: منی: ردیف ـ دانای، سراپای: واژه های قافیه ـ »ی« الحاقی است و »ا« حرف اصلی قافیه است که طبق قاعده ی 1 دو واژه را هم قافیه کرده است.

گزینه ی 1: می کنی، می کنی: ردیف ـ پی، طی: واژه های قافیه ـ حروف قافیه »ِـ ی« قاعده 2

گزینه ی 2: نگارینی، شیرینی: واژه های قافیه ـ »ی« الحاقی است ـ حروف قافیه »ین« قاعده 2

گزینه ی 3: من باشی، من باشی: ردیف ـ آرامگاه، ماه: واژه های قافیه ـ حروف قافیه »اه« قاعده 2

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن عروضی گ 4: »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« در گروه 3 جای دارد و جزِء تک وزن  ها نیست. این وزن از تکرار چهار بار مفتعلن ساخته شده است که رکن 
دوم و چهارم به جای مفتعلن، فاعلن آمده است.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن هر مصراع از بیت گزینه » 3 «، » مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن « و وزن سایر گزینه ها » مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن « است. 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

نشانه های هجایی سایر ابیات : 

– U U - / - U U - / - U - : » 1 « گزینه

- - U U - - / U U - - / U U - - / U U : » 2 « گزینه

- U - - / U - - / U - - / U : » 4 « گزینه

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

زیرا »بهاران و یاران« واژه های قافیه، »ار« حروف اصلی قافیه و »ان« حروف الحاقی هستند.

در گزینه ی 1، »جان و زیان« واژه های هم قافیه و »ان« حروف اصلی قافیه هستند.در گزینه ی 2، »بد و خود« واژه های قافیه و »َـ د« حروف اصلی قافیه اند. در 
گزینه ی 4، »نو و درو« واژه های قافیه و »ُـ و« حروف اصلی قافیه اند.

حروف الحاقی: حروف مشترکی بعد از حروف اصلی در واژه های قافیه بیایند، حروف الحاقی نامیده می شوند.

حروف الحاقی عبارتند از: شناسه ها، ضمایر شخصی متصل، پسوندها،مخفف صیغه های »َاستن« به استثنای »است«، ام، ای، ایم، اید، اند، »ی« آخر بعضی 
از واژه های مختوم به »ا« و »و« در واژه های »خدای، جای، موی، بوی« و های بیان حرکت )ِـ( و »ی« مصّوت بلند که گاهی در آخر کلمه می آیند و الحاقی 

محسوب می شوند. 



پاسخنامۀ عروض و قافیه

335

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در این بیت )ِعشق ـ ِصدق( است که اولین صامت آن ها با هم مطابقت نمی کند )ِـ ِش ق( )ِـ دق(

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن این بیت حماسی است، در حالی که مضمون شعر عارفانه است.

گزینه ی »4«  صحیح است.(    سوال

گزینه ی 4: منی: ردیف ـ دانای، سراپای: واژه های قافیه ـ »ی« الحاقی است و »ا« حرف اصلی قافیه است که طبق قاعده ی 1 دو واژه را هم قافیه کرده است.

گزینه ی 1: می کنی، می کنی: ردیف ـ پی، طی: واژه های قافیه ـ حروف قافیه »ِـ ی« قاعده 2

گزینه ی 2: نگارینی، شیرینی: واژه های قافیه ـ »ی« الحاقی است ـ حروف قافیه »ین« قاعده 2

گزینه ی 3: من باشی، من باشی: ردیف ـ آرامگاه، ماه: واژه های قافیه ـ حروف قافیه »اه« قاعده 2

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن عروضی گ 4: »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« در گروه 3 جای دارد و جزِء تک وزن  ها نیست. این وزن از تکرار چهار بار مفتعلن ساخته شده است که رکن 
دوم و چهارم به جای مفتعلن، فاعلن آمده است.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن هر مصراع از بیت گزینه » 3 «، » مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن « و وزن سایر گزینه ها » مستفعلن مستفعلن  مستفعلن مستفعلن « است. 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

نشانه های هجایی سایر ابیات : 

– U U - / - U U - / - U - : » 1 « گزینه

- - U U - - / U U - - / U U - - / U U : » 2 « گزینه

- U - - / U - - / U - - / U : » 4 « گزینه

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

زیرا »بهاران و یاران« واژه های قافیه، »ار« حروف اصلی قافیه و »ان« حروف الحاقی هستند.

در گزینه ی 1، »جان و زیان« واژه های هم قافیه و »ان« حروف اصلی قافیه هستند.در گزینه ی 2، »بد و خود« واژه های قافیه و »َـ د« حروف اصلی قافیه اند. در 
گزینه ی 4، »نو و درو« واژه های قافیه و »ُـ و« حروف اصلی قافیه اند.

حروف الحاقی: حروف مشترکی بعد از حروف اصلی در واژه های قافیه بیایند، حروف الحاقی نامیده می شوند.

حروف الحاقی عبارتند از: شناسه ها، ضمایر شخصی متصل، پسوندها،مخفف صیغه های »َاستن« به استثنای »است«، ام، ای، ایم، اید، اند، »ی« آخر بعضی 
از واژه های مختوم به »ا« و »و« در واژه های »خدای، جای، موی، بوی« و های بیان حرکت )ِـ( و »ی« مصّوت بلند که گاهی در آخر کلمه می آیند و الحاقی 

محسوب می شوند. 
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

واژ ه های » مالمت، کتابت، نسیمی، رهایی، نمایش، بهارک « بر وزن » فعولن « هستند. 

گزینه ی »4«  صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه های دیگر : 

گزینه » 1 « : 

ُب    رون   آ    یدگ   رز   پر    ِدِک   من   دا   نم د    ال    را   می

گزینه » 2 « : 

سر   ِب    با   رد ور   َغ    وان    بر پا  ِب    ری    زد تا گ  لت   در 

گزینه » 3 « : 

ر     کس ُت       بس     یا ِک    هم     چن َی     قین     دان 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در مصراع های » پ «، » ث « و » ج « رکن » مفتعلن « به کار رفته است. 

وزن مصراع ها :

الف ( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

ب ( فعولن فعولن فعولن فعل 

پ ( مفتعلن مفتعلن فاعلن 

ت ( فعولن فعولن فعولن فعولن 

ث ( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

ج ( مفتعلن مفتعلن فاعلن 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 – – U – / - U U - /- - U U / - U -- 

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی 4، ذوقافیتین است یعنی دو قافیه دارد: )افغان، سلطان( )زدی، شدی( گزینه ی 1 )کنم، زنم( گزینه ی 2 )مؤمنی، َاهرمنی( گزینه ی 3 )ُبدیم، 
زدیم( همگی یک قافیه دارند.

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

عا               َل                  ما               راگر                ِچ                 مه                 در

-                   -                    U       -              -                   U        
                            فاعالتن                           فاعالتن 

بر                   َس                 را              مد یی                 ز                  گی                تی
-                -                  U            -                  -                   U         

فاعالتن                         فاعالتن 
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تشریح گزینه های دیگر : 

گزینه » 1 « :      

م                 یز             دا                  نیَم               گر                تق                وی

-                 -                  -                 U-                   -               -                 U

                      مفاعیلن                            مفاعیلن

َد                     رو               با                  شدِک                  طا                 لع                ها 

-                  -                 -                     U-                    -               -                      U

                       مفاعیلن                            مفاعیلن

گزینه » 2 « : 

ُب                  ود               سع             دیُس                  خن            پیـ               دا 

-                -                -                    U-                -                  -                     U

                         مفاعیلن                               مفاعیلن

ُک                   جا                   با               شدِک                    حد                 دش             تا

-                     -                    -                    U-                  -                -                    U

                            مفاعیلن                               مفاعیلن

گزینه » 3 « : 

ِک                    ُمشـ              تا             قانبـ               گو                  ِای               پیـ

-                -                -                    U-                -                -                    U

                          مفاعیلن                          مفاعیلن

ِک                     مهـ                 جو            ریِبـ                  دان                  حضـ            رت

-                -                -                    U-                -                -                    U

                         مفاعیلن                           مفاعیلن

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

الف (   - U – – / - U – – / - U – – / - U – / /  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ب (    U – – / U – – / U – – / U – / / فعولن فعولن فعولن فعل

پ (   U U - - / U U - - / U U - - / - - // فعالتن فعالتن فعالتن فع لن 

ت (    - U U - / - U U - / - U U - / - U U - // مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

ث (    U – – – /  U – – – / U – – – / U – – – //   مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سوال بر وزن » فعولن فعولن فعولن فعولن « است؛ بنابراین فقط مصراع های » د «، » هـ «، » و« از نظر وزنی با مصراع صورت سوال یکسان هستند. 

وزن سایر ابیات » فعولن فعولن فعولن فعل « است. 
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تشریح گزینه های دیگر : 

گزینه » 1 « :      

م                 یز             دا                  نیَم               گر                تق                وی

-                 -                  -                 U-                   -               -                 U

                      مفاعیلن                            مفاعیلن

َد                     رو               با                  شدِک                  طا                 لع                ها 

-                  -                 -                     U-                    -               -                      U

                       مفاعیلن                            مفاعیلن

گزینه » 2 « : 

ُب                  ود               سع             دیُس                  خن            پیـ               دا 

-                -                -                    U-                -                  -                     U

                         مفاعیلن                               مفاعیلن

ُک                   جا                   با               شدِک                    حد                 دش             تا

-                     -                    -                    U-                  -                -                    U

                            مفاعیلن                               مفاعیلن

گزینه » 3 « : 

ِک                    ُمشـ              تا             قانبـ               گو                  ِای               پیـ

-                -                -                    U-                -                -                    U

                          مفاعیلن                          مفاعیلن

ِک                     مهـ                 جو            ریِبـ                  دان                  حضـ            رت

-                -                -                    U-                -                -                    U

                         مفاعیلن                           مفاعیلن

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

الف (   - U – – / - U – – / - U – – / - U – / /  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ب (    U – – / U – – / U – – / U – / / فعولن فعولن فعولن فعل

پ (   U U - - / U U - - / U U - - / - - // فعالتن فعالتن فعالتن فع لن 

ت (    - U U - / - U U - / - U U - / - U U - // مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

ث (    U – – – /  U – – – / U – – – / U – – – //   مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سوال بر وزن » فعولن فعولن فعولن فعولن « است؛ بنابراین فقط مصراع های » د «، » هـ «، » و« از نظر وزنی با مصراع صورت سوال یکسان هستند. 

وزن سایر ابیات » فعولن فعولن فعولن فعل « است. 
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

یلماَح
هرواج
U--

نونَغار
ظانِعوا
-U-

شانپوزسب
نیمادشا
-U--

دیجیرنِب 
هانگابانَش
U---

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

تندخداپرِبِنخاِنگابیز

U--U-UU--U-

  گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن ابیات گزینه های » 1 «، » 3 « و » 4 « ، » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن « و وزن بیت گزینه » 2 « » مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن « است. 

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع گزینه » 4 « : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

درراقعشِکنُممستنی

-U---U--

U

تنشداهانپنِنسی

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

خوشه های هجایی سایر مصراع ها 

 ) - U U - - U U - - U U - - U U  (  گزینه » 1 « : که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست

رینَدِکدینیِشِک

UU--UU-

شستِنِبُخشمیَدمبز

-UU--UU-
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 ) - U - - - U - - - U - - - U - - ( گزینه » 3 « : یک نیمه نرگس باز کرد از خواب جنبانید سر

کرزباگسنرِمنییک

--U---U-

سردنیباُجنبخادز

--U---U-

 ) -  U U - - U U - - U -  ( گزینه » 4 « : لطف خدا بیشتر از جرم ماست

ماستِمُجرَرزَتشبیداُخِفُلط

-UU--UU--U-

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

گارزهیپرِیِیما

-UU--U-

و
ُ
عقلُتَرسصبِتَوق

-UU--U-

تشریح گزینه های دیگر : 

گزینه » U  / - U – –  / - - U  / - U - - : » 1 – –   ) مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن ( 

گزینه  » U – – / U – – / U – – /  U  : » 3 – – ) فعولن فعولن فعولن فعولن (

گزینه » U - / - - U - / - - U - / - - U - - : » 4 -  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ( 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه » 2 «، » مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن « است.

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گنجُجتاباِدشیجمتگفـخشِچ
َح

لیکَوراصحِبَتنرفتلسال
U--U--U--U-

تشریح گزینه های دیگر :

گزینه » 1 « و » 2 « : ) فعولن فعولن فعولن فعولن (

گزینه » 4 « : ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن (

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

الف ( - U U - / - U U - / - U U - / - U U – ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن ( 

ب ( - U U - / - U U - / - U – ) مفتعلن مفتعلن فاعلن ( 

پ ( - U U - / - U U - / - U U - / - U U – ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (

ت ( - U U - / - U – / - U U - / - U – ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ( 
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 ) - U - - - U - - - U - - - U - - ( گزینه » 3 « : یک نیمه نرگس باز کرد از خواب جنبانید سر

کرزباگسنرِمنییک

--U---U-

سردنیباُجنبخادز

--U---U-

 ) -  U U - - U U - - U -  ( گزینه » 4 « : لطف خدا بیشتر از جرم ماست

ماستِمُجرَرزَتشبیداُخِفُلط

-UU--UU--U-

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

گارزهیپرِیِیما

-UU--U-

و
ُ
عقلُتَرسصبِتَوق

-UU--U-

تشریح گزینه های دیگر : 

گزینه » U  / - U – –  / - - U  / - U - - : » 1 – –   ) مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن ( 

گزینه  » U – – / U – – / U – – /  U  : » 3 – – ) فعولن فعولن فعولن فعولن (

گزینه » U - / - - U - / - - U - / - - U - - : » 4 -  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ( 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه » 2 «، » مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن « است.

  گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گنجُجتاباِدشیجمتگفـخشِچ
َح

لیکَوراصحِبَتنرفتلسال
U--U--U--U-

تشریح گزینه های دیگر :

گزینه » 1 « و » 2 « : ) فعولن فعولن فعولن فعولن (

گزینه » 4 « : ) مفاعیلن مفاعیلن فعولن (

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

الف ( - U U - / - U U - / - U U - / - U U – ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن ( 

ب ( - U U - / - U U - / - U – ) مفتعلن مفتعلن فاعلن ( 

پ ( - U U - / - U U - / - U U - / - U U – ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (

ت ( - U U - / - U – / - U U - / - U – ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ( 
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گزینه »4« صحیح است.(    سوال

مصراع های » ت « و » ج « وزن همسان دارند : 

ت ( مفاعیلن مفاعیلن  مفاعیلن مفاعیلن

ج ( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

وزن سایر مصراع ها :

الف ( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

ب ( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

پ ( مفعول فاعالتن مفعول  فاعالتن

ث ( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

تمگفَنراُتدلای
َممچشُدآنِرمومخ

--U-U--
فاعالتن مفعول

کنذرَحقیِشعااز
میجاستجاُکیاآ

--U-U--
فاعالتن  مفعول

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

دریخجانبقشعش

--U-U-U

مدششخینجابر

ندکـجانبدمقصم

U--U-U-

امدزیگراجانن

گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

بیت دارای دو اختیار حذف همزه است : غیر از   ←   غیر َز، از این   ←   ازین       

گزینه »1«صحیح است.(    سوال

وزن این بیت » مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن « است.              

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه » 4 « بر وزن » فاعالتن مفاعلن فعلن « در پایه های آوایی ناهمسان سروده شده است.               
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   گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 4 : فاعالتن مفاعلن فعالتن است که در واقع رکن اول فعالتن می باشد. 

بررسی وزن سایر گزینه ها : 

گزینه 1 : مفاعلن فعالتن  مفاعلن فعلن 

گزینه 2 : مفعول مفاعلن فعولن یا مستفعل فاعالت فع لن

گزینه 3 : فعولن فعولن فعولن فعولن 

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

وزن شعر ) مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن ( یا ) مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل ( است. 

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

بررسی موارد : 

 ب ( کلمات قافیه » گفت و ُسفت « و قافیه دوم » تواند و نداند « 

ج ( کلمات قافیه » فهوم و رسوم « و قافیه درک » درک و ترک « 

بررسی سایر موارد : 

الف  ( کلمات قافیه » افالک و پاک «، ولی کلمات » دیده و خطه « قافیه نمی شوند. 

د ( کلمات قافیه » کام و دام «، ولی کلمات » به و نه « قافیه نمی شوند. 

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

گزینه 3 : کلمات قافیه » کردن و خوردن « / حروف اصلی : » َ رد یا ُ   رد « + الحاقی : » َن « ← الگوی حروف اصلی ) م + ص + ص ( 

گزینه 1 : کلمات قافیه » دردمندان، دلپسندان « / حروف اصلی : » َ ند « + حروا الحاقی : » ان « / طبق الگوی ) م + ص + ص (

گزینه 2 : کلمات قافیه » جانبی، نبی « / حروف اصلی : » ِ ب و َب « + حروف الحاقی : » ی « / طبق الگوی ) م + ص ( 

گزینه 4 : کلمات قافیه » زندگی و پایندگی « / حروف اصلی : » ِ ند و َند « + الحاقی : » ِ گی « / طبق الگوی ) م + ص + ص (

گزینه » 4 «  صحیح است.(    سوال

بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه 1 : کلمات قافیه » بیارایی و فرود آیی « حرف اصلی مصوت بلند » ا « و حروف الحاقی » یی « است. 

گزینه 2 : کلمات قافیه اصلی » آن و سلطان « و قافیه دوم » سورت و صورت « است. 

گزینه 3 : کلمات قافیه » دعوی و معنوی « که حرف » ی « الحاقی است و کلمات باقی مانده قافیه نمی شوند. 

گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

وزن شعر ، » مفعول مفاعلن فعولن « یا » مستفعل فاعالت مستف ) فعل ن ( است. 

   گزینه » 3 «  صحیح است.(    سوال

گزینه 3 : مفعول مفاعلن مفاعیلن یا مستفعل فاعالت مستفعل 
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   گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 4 : فاعالتن مفاعلن فعالتن است که در واقع رکن اول فعالتن می باشد. 

بررسی وزن سایر گزینه ها : 

گزینه 1 : مفاعلن فعالتن  مفاعلن فعلن 

گزینه 2 : مفعول مفاعلن فعولن یا مستفعل فاعالت فع لن

گزینه 3 : فعولن فعولن فعولن فعولن 

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

وزن شعر ) مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن ( یا ) مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل ( است. 

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

بررسی موارد : 

 ب ( کلمات قافیه » گفت و ُسفت « و قافیه دوم » تواند و نداند « 

ج ( کلمات قافیه » فهوم و رسوم « و قافیه درک » درک و ترک « 

بررسی سایر موارد : 

الف  ( کلمات قافیه » افالک و پاک «، ولی کلمات » دیده و خطه « قافیه نمی شوند. 

د ( کلمات قافیه » کام و دام «، ولی کلمات » به و نه « قافیه نمی شوند. 

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

گزینه 3 : کلمات قافیه » کردن و خوردن « / حروف اصلی : » َ رد یا ُ   رد « + الحاقی : » َن « ← الگوی حروف اصلی ) م + ص + ص ( 

گزینه 1 : کلمات قافیه » دردمندان، دلپسندان « / حروف اصلی : » َ ند « + حروا الحاقی : » ان « / طبق الگوی ) م + ص + ص (

گزینه 2 : کلمات قافیه » جانبی، نبی « / حروف اصلی : » ِ ب و َب « + حروف الحاقی : » ی « / طبق الگوی ) م + ص ( 

گزینه 4 : کلمات قافیه » زندگی و پایندگی « / حروف اصلی : » ِ ند و َند « + الحاقی : » ِ گی « / طبق الگوی ) م + ص + ص (

گزینه » 4 «  صحیح است.(    سوال

بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه 1 : کلمات قافیه » بیارایی و فرود آیی « حرف اصلی مصوت بلند » ا « و حروف الحاقی » یی « است. 

گزینه 2 : کلمات قافیه اصلی » آن و سلطان « و قافیه دوم » سورت و صورت « است. 

گزینه 3 : کلمات قافیه » دعوی و معنوی « که حرف » ی « الحاقی است و کلمات باقی مانده قافیه نمی شوند. 

گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

وزن شعر ، » مفعول مفاعلن فعولن « یا » مستفعل فاعالت مستف ) فعل ن ( است. 

   گزینه » 3 «  صحیح است.(    سوال

گزینه 3 : مفعول مفاعلن مفاعیلن یا مستفعل فاعالت مستفعل 
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بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه 1 : مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن یا مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن ) همسان دو لختی (

گزینه 2 : مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن ) همسان دو لختی (

گزینه 4 : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

نکته : دقت شود برخی اوزان همسان دولختی نیز قابلیت تقسیم بندی به دو شکل را دارا هستند، اما صورت سوال وزن ناهمسانی را می خواهد که این قابلیت 
را دارا باشد. 

گزینه 3 صحیح است.(    سوال

وزن بیت 3 : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 

بررسی سایر موارد : 

1 ( مفعول مفاعلن فعولن یا مستفعل فاعالت مستف 

2 ( مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل 

4 ( مفعول مفاعلن مفاعیلن یا مستفعل فاعالت مستفعل 

گزینه » 1 «  صحیح است.(    سوال

بیت گزینه » 1 « از چهار پایه عروضی در هر مصراع یعنی به طور کلی هشت پایه عروضی تشکیل شده است. در حالی که ابیات سایر گزینه ها از شش پایه آوایی 
ایجاد شده اند. 

گزینه » 2 «  صحیح است.(    سوال

بِـ  سا  َزم   َخنـ  پایه های آوایی 

  َز َنم     بر دیـ

جَـ     ری نیـ  شش 

  ِد     تا    دل    گر 

ز   پو     الد 

   َد    دا     زاد
فعولن مفاعیلن مفاعیلنوزن واژه

U– – – U – – U – – –نشانه های هجایی 

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

وزن مصراع اول » فعولن فعولن فعولن فعولن « و مصراع دوم » فعولن فعولن فعولن فعل « است. 

تشریح گزینه های دیگر : 

گزینه » 1 « : مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

گزینه » 3 « : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

گزینه » 4 « : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه » 2 « مستفعلن فع مستفعلن فع ) از اوزان دوری ( است. 

بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه » 1 « : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ) ناهمسان ( 

گزینه » 3 « : مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن ) دو لختی ( 

گزینه » 4 « : فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن ) دو لختی ( 
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   گزینه »1« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه » 1 «  در وزن » مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن « سروده شده است که وزنی دوری است. 

تشریح گزینه های دیگر : 

گزینه » 2 « : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

گزینه » 3 « : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه » 4 « : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

داخُـدداگرِدِرعمـشدبـرعمـگر

--UU--UU--UU-

گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

در گزینه 4 شاعر محتوای شاد خود را با آهنگ و وزن شادی بخش همراه ساخته است. 

گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

می     خ       تم عط    ِر      عش     قا غی      ِک     چن   با من       ِک      یم     با
لو       ِد         بود دم      ِب      خون     آرا      ِک       پر     ور هر     َا        نا        ری 

-      -  U  -      -  U  -      -  U       -  U  

رکن آخر این بیت کوتاه شده است و سه هجایی است. 

نکته : در حل این سوال ها که تقطیع واجب است، بهتر است مصراع اول هر بیت تقطیع شود تا هم در وقت صرفه جویی شود و هم از رکن آخر مصراع غافل 
نشویم. 

بررسی سایر گزینه ها : 

  - U - / - - U - / - - U - / - - U - - : 2 گزینه

– U U - /  U- U - / - U U - /  U - U - : 3 گزینه

– U U - / - U U - / - U U - / - U U - : 4 گزینه

گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

گزینه U U - / - U U - / - U - : 4 - : 6 رکن 

باقی گزینه ها هر کدام 8 رکن دارند. 

بررسی سایر گزینه ها :

 – – U – – / U – – / U – – /  U : 1 گزینه

– – – U – –  – / U – – –   / U – –  – /  U : 2 گزینه

 – U – – /  -U – – / - U – – /   -U - : 3 گزینه
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   گزینه »1« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه » 1 «  در وزن » مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن « سروده شده است که وزنی دوری است. 

تشریح گزینه های دیگر : 

گزینه » 2 « : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

گزینه » 3 « : مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه » 4 « : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

داخُـدداگرِدِرعمـشدبـرعمـگر

--UU--UU--UU-

گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

در گزینه 4 شاعر محتوای شاد خود را با آهنگ و وزن شادی بخش همراه ساخته است. 

گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

می     خ       تم عط    ِر      عش     قا غی      ِک     چن   با من       ِک      یم     با
لو       ِد         بود دم      ِب      خون     آرا      ِک       پر     ور هر     َا        نا        ری 

-      -  U  -      -  U  -      -  U       -  U  

رکن آخر این بیت کوتاه شده است و سه هجایی است. 

نکته : در حل این سوال ها که تقطیع واجب است، بهتر است مصراع اول هر بیت تقطیع شود تا هم در وقت صرفه جویی شود و هم از رکن آخر مصراع غافل 
نشویم. 

بررسی سایر گزینه ها : 

  - U - / - - U - / - - U - / - - U - - : 2 گزینه

– U U - /  U- U - / - U U - /  U - U - : 3 گزینه

– U U - / - U U - / - U U - / - U U - : 4 گزینه

گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

گزینه U U - / - U U - / - U - : 4 - : 6 رکن 

باقی گزینه ها هر کدام 8 رکن دارند. 

بررسی سایر گزینه ها :

 – – U – – / U – – / U – – /  U : 1 گزینه

– – – U – –  – / U – – –   / U – –  – /  U : 2 گزینه

 – U – – /  -U – – / - U – – /   -U - : 3 گزینه
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گزینه  » 1 « صحیح است.(    سوال

در بیت )1( واژگان قافیه: »قضا« و »جذا«، حروف قافیه: مصّوت بلند »ا« ضمنًا حروف »ض« و »ذ« جزء حروف قافیه محسوب نمی شوند بنابراین عیب قافیه 
وجود ندارد. اما در بیت دوم »ان« در دلبران و عاشقان نشانه جمع است و در بیت سوم حرف »ح« در بحر با حرف »هـ« در شهر در لفظ یکی دولی در نوشتار متفاوت 

است و در بیت چهارم آخرین حرف قافیه در شاد و جهاندار نیز متفاوت است بنابراین عیب قافیه وجود دارد.

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

در این بیت واژه های » لطف و عنف « قافیه شده اند اما در واژه ی لطف ) ضمه  ُ + صامت » ط «  + صامت » ف « و در واژه ی عنف ) ضمه  ُ + صامت » ن « 
+ صامت » ف « آمده است که دو صامت » ط « و » ن « اختالف دارند. 

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه ی 1 : گو شمال و شمال واژه های قافیه و » ال « حروف قافیه. 

گزینه ی 2 : جوالهگی و جامگی واژه های قافیه و » ِ گی « حروف قافیه 

گزینه ی 4 : ریگ و مرده ریگ » ِارث « واژه ها و » یگ « حروف قافیه 

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

هانَجدرُتلخاِیِنداُفُزلِمدااز 

--U-U-UU-UU-U-

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

تیغِتهخآردخیمایغبقیساِیِزغم

-U---U---U---U-

UU

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ) رمل مثمن محذوف ( 

بررسی گزینه های دیگر :

گزینه ی 1 :

زودرفگدیلماجصدطتخطز
U---U-U-U--

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

گزینه ی 3 : 

ریدتاَمرح شانریَپنجارینب
U--UU---U--

مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

گزینه ی 4 :

وامقجیحاچونزرونفهاجزیموشاِشبخ
-U---U---U---U-

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 
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 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

گونژواِتبخازنشجبَعِیِصقِصاین 
--UUU-UU--U-U-

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بررسی سایر گزینه ها :

شی    رین   ت 

هر      چن     د 

ُچن     می     ر 

U        -         -

مفعوُل

مستفعُل

َر

ک 

Uَو

   زا        نی     ب 

هج         ران     ث 

دین        کش     ت 

U       -          -

مفاعیُل 

مستفعُل

ش

َم

Uِی

کر    خن  ِد

ر    وص   ل

سر   گش ِت

  U     -           -

مفاعیُل 

مستفعُل

ک

ب

ک

U

گو    یم

را      رد 

آ        خر 

-

فعولن

فع لن

 گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

وزن مصراع صورت سوال و بیت 4 برابر است : 

قیعشگسبزیرویدیانبرکییپا
مدطاقطابنمجانانشینشبحصبـای
--U-U----U-U--

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 

بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه های » 1 « و » 3 « :

میخاَودَشتپختایدبافرسریاِبس
ییراصحبدتنرفییشاماتبکسهر
--UU-----UU---

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 

گزینه ی » 2 « :

ندماُتیالبابدینگوکوسرآن
--UU--UU--UU--

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 

 گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

ودَشَنگردمایرانیُکرجوُتگرو
U-U-UU--U-U-UU-

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 
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 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

گونژواِتبخازنشجبَعِیِصقِصاین 
--UUU-UU--U-U-

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بررسی سایر گزینه ها :

شی    رین   ت 

هر      چن     د 

ُچن     می     ر 

U        -         -

مفعوُل

مستفعُل

َر

ک 

Uَو

   زا        نی     ب 

هج         ران     ث 

دین        کش     ت 

U       -          -

مفاعیُل 

مستفعُل

ش

َم

Uِی

کر    خن  ِد

ر    وص   ل

سر   گش ِت

  U     -           -

مفاعیُل 

مستفعُل

ک

ب

ک

U

گو    یم

را      رد 

آ        خر 

-

فعولن

فع لن

 گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

وزن مصراع صورت سوال و بیت 4 برابر است : 

قیعشگسبزیرویدیانبرکییپا
مدطاقطابنمجانانشینشبحصبـای
--U-U----U-U--

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 

بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه های » 1 « و » 3 « :

میخاَودَشتپختایدبافرسریاِبس
ییراصحبدتنرفییشاماتبکسهر
--UU-----UU---

مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 

گزینه ی » 2 « :

ندماُتیالبابدینگوکوسرآن
--UU--UU--UU--

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 

 گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

ودَشَنگردمایرانیُکرجوُتگرو
U-U-UU--U-U-UU-

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 
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بررسی سایر گزینه ها :

گزینه ی » 1 « :

ِستتُخشبخاِرَثَاَبرَتَشسَخمتچش
--U-U-UU--U-U-

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

گزینه ی » 2 « :

رستَبَخباُخدزکرددانستدورزَبخ
UU--UU--UU--UU-

گزینه ی  » 3 « :

دمداقِعشیضاقبتنمن
--UU-U-U--

 گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

جارینَدککنهگان
U-U-UU--

مفاعلن فعالتن 

ِتگفنایهافحرجزبستچیتکوُس
U-U-UU--U-U---

مفاعلن فعالتن مفاعلن فع  لن 

دمکرنهگانمنو
U-U-UU--

مفاعلن فعالتن 

 گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

سندَپَمیاداخستها َتمِسِدگرَلمِدبر
-U--UU--UU--UU-
نمییراِمهِیِنییداَوشدرکدَمکه
UU--UU--UU----

در مصراع اول به جای فعالتن، فاعالتن آمده است. 

در پایان مصراع دوم به جای فعلن ، فع لن آمده است ) ابدال ( 

در هجای هفتم و دوازدهم مصراع دوم حذف همزه صورت گرفته 

 گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

ریداُتکهان داینتششنوِیِمچش
-UU--U-U-UU--
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بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه » 1 « :

دستَمیاشاُگِفناهانجَدرباصِتَدس
-UU--U--UU--U-

) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ( 

گزینه » 2 « :

نیدشییبوِدَکِمیَنزمِرپی
-UU--UU--U-

) مفتعلن مفتعلن فاعلن ( 

گزینه » 3 « :

َدمبُبیوَمعِکریامنبدوریانیرو
-UU--UU--UU--UU-

) تکرار 4 بار مفتعلن ( 

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

در مصراع دوم » شیشه ی دلم از حجری باید به این صورت باشد : 

شی / ِش / ِی / ِد / َلم / از / ح / ج / ری 

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

 تعداد هجاهای هر مصراع این بیت 1۵ تا است : 

دادُدیافرنانزرهکززنِدپراین بارمط 
-U---U---U---U-

اما تعداد هجاهای هر مصراع گزینه ی » 4 «، » 2 « و » 1 « شانزده تا است:

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه »زلفکان ـ رخان« که »ان« در هر دو واژه، نشانه ی جمع است و الحاقی محسوب می شود و واژه های »زلفک و رخ« حرف یا حروف اصلی مشترک 
ندارند و قافیه غلط است. )حروف اصلی شرط هم قافیه بودن است.(

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

وزن مصراع سوم ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فع  لن ( است :

لودباخامچشتهسرمگاغمچرام
U-U-UU--U-U---

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ب        پی      ش       ُت

 U         -         U        U

چ           ز       ند       جا

-         -         U          U

ُن    جا ) ن ( ک دا

-     U     -     U

م         ُب       ود 

-         U       U
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بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه » 1 « :

دستَمیاشاُگِفناهانجَدرباصِتَدس
-UU--U--UU--U-

) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ( 

گزینه » 2 « :

نیدشییبوِدَکِمیَنزمِرپی
-UU--UU--U-

) مفتعلن مفتعلن فاعلن ( 

گزینه » 3 « :

َدمبُبیوَمعِکریامنبدوریانیرو
-UU--UU--UU--UU-

) تکرار 4 بار مفتعلن ( 

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

در مصراع دوم » شیشه ی دلم از حجری باید به این صورت باشد : 

شی / ِش / ِی / ِد / َلم / از / ح / ج / ری 

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

 تعداد هجاهای هر مصراع این بیت 1۵ تا است : 

دادُدیافرنانزرهکززنِدپراین بارمط 
-U---U---U---U-

اما تعداد هجاهای هر مصراع گزینه ی » 4 «، » 2 « و » 1 « شانزده تا است:

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه »زلفکان ـ رخان« که »ان« در هر دو واژه، نشانه ی جمع است و الحاقی محسوب می شود و واژه های »زلفک و رخ« حرف یا حروف اصلی مشترک 
ندارند و قافیه غلط است. )حروف اصلی شرط هم قافیه بودن است.(

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

وزن مصراع سوم ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فع  لن ( است :

لودباخامچشتهسرمگاغمچرام
U-U-UU--U-U---

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ب        پی      ش       ُت

 U         -         U        U

چ           ز       ند       جا

-         -         U          U

ُن    جا ) ن ( ک دا

-     U     -     U

م         ُب       ود 

-         U       U
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بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه » 1 « :

در       ُت              ز            یا 

-                U              U        -

دت         ن           ظ         ری

-                U              U        -

کر            ِد         اند 

-             U       -

گزینه » 2 « :

ُت     ُرس      َت       ِم

-          U         -       U

ِد       ُل         جا       نی 

-        -          U           U

ُو       َسر    َو         ِر

-          U     -       U

مر           دان

-        

گزینه » 4 « :

بر       ا         ث       ِر

-       U       U        -

دل        ُب           رو

-          U           -

تا      ُت          ِب       بی

-           U        U        -

نی     َد       رون

-        U      -

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

واژه های می بیختند و بریختند در بیت شماره 4 با هم، قافیه شده اند و حروف مشترک قافیه ی آن ها یخت به صورت »مصوت + صامت + صامت« طبق قاعده ی2 
است. و »َـ ند« نیز حروف الحاقی است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گنجُجتاباِدشیجمتگفخشِچ
لیکَوراصحِبَتنرفتلسالَح
U--U--U--U-

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینه »1و2«: )فعولن فعولن فعولن فعولن«

گزینه »4«: )مفاعیلن مفاعیلن فعولن(

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

الف( -UU-/-UU-/-UU-/-UU- )مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن(

ب( -U-/-UU-/-UU- )مفتعلن مفتعلن فاعلن(

پ( -UU-/-UU-/-UU-/-UU- )مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن(

ت( -U-/-UU-/-U-/-UU- )مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

مضمون شعر اندوهناک و غمگنانه است که با وزن یکنواخت و هجاهای کشیده همراه شده و تناسب و تطابق بیشتری با مضمون بیت دارد.

رد گزینه های » 1 « و » 4 « : وزن شعر ضربی و کوتاه ) که مختص اشعار شاد است ( نیست.
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تمگفَنراُتدلای
َممچشُدآنِرمومخ
--U-U--

فاعالتنمفعول
کنذرَحقیِشعااز
میجاستجاُکیاآ
--U-U--

فاعالتنمفعول

وزن سایر ابیات:

گزینه »1«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

گزینه »2«: مفتعلم مفاعلن مفتعلن مفاعلن

گزینه »3«: فعولن فعولن فعولن فعولن

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

واژ  های »مالمت،کتابت، نسیمی، رهایی، نمایش، بهارک« بر وزن »فعولن« هستند.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینه»1«:

ُب رون آ یدگ رز پر ِدِک من دا نمد ال را می

گزینه »2«:

سر ِب با ردور َغ وان برپا ِب ری زدتا گ لت در

گزینه»3«:

ر کسُت بس یاِک هم چنَی قین دان

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در مصراع  های »پ« ، »ث« و »ج« رکن »مفتعلن« به کار رفته است.

وزن مصراع  ها:

الف( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ب( فعولن فعولن فعولن فعل

پ( مفتعلن مفتعلن فاعلن

ت( فعولن فعولن فعولن فعولن

ث( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفتعلن

ج( مفتعلن مفتعلن فاعلن
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تمگفَنراُتدلای
َممچشُدآنِرمومخ
--U-U--

فاعالتنمفعول
کنذرَحقیِشعااز
میجاستجاُکیاآ
--U-U--

فاعالتنمفعول

وزن سایر ابیات:

گزینه »1«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

گزینه »2«: مفتعلم مفاعلن مفتعلن مفاعلن

گزینه »3«: فعولن فعولن فعولن فعولن

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

واژ  های »مالمت،کتابت، نسیمی، رهایی، نمایش، بهارک« بر وزن »فعولن« هستند.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینه»1«:

ُب رون آ یدگ رز پر ِدِک من دا نمد ال را می

گزینه »2«:

سر ِب با ردور َغ وان برپا ِب ری زدتا گ لت در

گزینه»3«:

ر کسُت بس یاِک هم چنَی قین دان

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در مصراع  های »پ« ، »ث« و »ج« رکن »مفتعلن« به کار رفته است.

وزن مصراع  ها:

الف( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

ب( فعولن فعولن فعولن فعل

پ( مفتعلن مفتعلن فاعلن

ت( فعولن فعولن فعولن فعولن

ث( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفتعلن

ج( مفتعلن مفتعلن فاعلن
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 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بیت » ب « : موضوع شعر شاد است و با وزن شعر هماهنگ. 

بیت » ج « : موضوع شعر شادی و خوشی است و با وزن شعر هماهنگ است. 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در ابیات گزینه های »1 و 3 و 4« مضمون  ها پیچیده، خیال  انگیز و سرشار از ابهام و تخیل  های رمزآمیز هستند که همگی از ویژگی  های شعر بیدل محسوب  
می  شوند. 

بیت گزینه  ی»2«که سروده ی حافظ است پیچیدگی ابیات گزینه  های دیگر را ندارد.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع گزینه»4«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

درراقعشِکنُممستنی
-U---U--

تنشداهانپنِنسی
-U---U-

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی 1 ← قاعده ی 1 / بقیه ی گزینه ها ← قاعده ی 2

 گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

 تقطیع مصراع سوال : 

تانسدوبیتکاشدرنبنانمدشاز
--U-U-UU--U-U-

تقطیع گزینه » 3 « : 

متتـرسـفـمیجاُکِکبینبـدمحصبـای

--U-U-UU--U-U-

بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه » 1 « 

کشبـِنقاشـعارچهـریپـریابتاعـ
U-U-UU--U-U-UU-

گزینه » 2 « 

نیستدداتعـاسِکییجایتبـتریدمانـکی
-U---U---U---UU -
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گزینه » 4 « : 

دستِبتهسـتتمـنعـکـنونکـبیادر
--UU-U-U--UUU -

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

 وزن گزینه » 1 « : مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن 

وزن مشترک سایر گزینه ها : مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

فقط واژگان گزینه»3« به ترتیب با واژگان صورت سؤال هم  وزن هستند:

یلماَح
هرواَج
U--

نونَغار
ظانِعوا
-U-

شانپوزسب
نیمادشا
-U--

دیجیرنِب
هانگابانَش
U---

 گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

وزن مشترک بیت سوال و گزینه » 3 « : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

وزن سایر گزینه ها : 

گزینه » 1 « : مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

گزینه » 2 « : مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل 

گزینه » 4 « : مستفعل مفعولن // مستفعل مفعولن 
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گزینه » 4 « : 

دستِبتهسـتتمـنعـکـنونکـبیادر
--UU-U-U--UUU -

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

 وزن گزینه » 1 « : مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن 

وزن مشترک سایر گزینه ها : مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

فقط واژگان گزینه»3« به ترتیب با واژگان صورت سؤال هم  وزن هستند:

یلماَح
هرواَج
U--

نونَغار
ظانِعوا
-U-

شانپوزسب
نیمادشا
-U--

دیجیرنِب
هانگابانَش
U---

 گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

وزن مشترک بیت سوال و گزینه » 3 « : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

وزن سایر گزینه ها : 

گزینه » 1 « : مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

گزینه » 2 « : مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل 

گزینه » 4 « : مستفعل مفعولن // مستفعل مفعولن 
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 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه »3« بر وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« و سایر ابیات بر وزن »مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن« است.

َمهِنجاُشدمیبتادر
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

تیخروَافمیِرِچهُچن
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

 گزینه»1« صحیح است.(    سوال

)--U-/U--/ / --U-/U--(/ / مفعول // مفعول فاعالتن )الف

)--U/-U-- / / --U/-U--( /مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(

)-U-/-UU-/ /-U-/-UU-( / مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن )ب

/ )-UU-/-UU-/-UU-/-UU-( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن )پ

/ )--U--/-U--/-U--/-U-( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )ت

 گزینه »4« (    سوال

بابشِدَعهِدِهشا
َسرِنراپیِبَزبا

-        U       U         --U-
فاعلنمفتعلن

خابِبدشبوِدَمآ
شدِنوادیُقِشعا
-UU--U-

فاعلنمفتعلن

وزن سایر ابیات:

گزینه»2« و »3«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بین گزینه»4« بر وزن »مفتعلن فاعلن / مفتعلن فاعلن« سروده شده است.

خاکِنباریَگبسر
-UU--U-

فاعلنمفتعلن

ایِدُبرروُفِچءز
-UU--U-

فاعلنمفتعلن
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سایر ابیات بر وزن »مفتعلن مفاعلن / مفتعلن مفاعلن« آمده است:

تقطیم سایر ابیات:

گزینه »1«:

َمنِکِکلُچَندَزِنشا
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

رامفاکُمشِیِرُطر
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

گزینه»2«:

َندَزمیبباَرِبُچن
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

راگَچنقِعشِبِرُمط
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

گزینه»3«:

ریُذبگغباِبُتُچن
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

ُتِیبوِبَسدِرَنُگل
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

َمن    َن    آن    صو

-      -     U      -

َرت   َپ    َرس    تم

-      -     U      -

َکز   َت   َمن     نا

-      -     U     -

ی   ُت   مس   َتم

-      -     U   U

)تکرار 4بار فاعالتن(

بررسی سایر ابیات:

گزینه»1«:

می    َر    َود    تا

-      -     U      -

فاعالتن

َدر   َک    َمن    ُدف

-      -     U      -

فاعالتن

َتد   ب    پا     ی

U     -      U     -

فاعالتن

خی   ش   تن  

      -     U   -

فاعالتن
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سایر ابیات بر وزن »مفتعلن مفاعلن / مفتعلن مفاعلن« آمده است:

تقطیم سایر ابیات:

گزینه »1«:

َمنِکِکلُچَندَزِنشا
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

رامفاکُمشِیِرُطر
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

گزینه»2«:

َندَزمیبباَرِبُچن
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

راگَچنقِعشِبِرُمط
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

گزینه»3«:

ریُذبگغباِبُتُچن
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

ُتِیبوِبَسدِرَنُگل
-UU-U-U-

مفاعلنمفتعلن

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

َمن    َن    آن    صو

-      -     U      -

َرت   َپ    َرس    تم

-      -     U      -

َکز   َت   َمن     نا

-      -     U     -

ی   ُت   مس   َتم

-      -     U   U

)تکرار 4بار فاعالتن(

بررسی سایر ابیات:

گزینه»1«:

می    َر    َود    تا

-      -     U      -

فاعالتن

َدر   َک    َمن    ُدف

-      -     U      -

فاعالتن

َتد   ب    پا     ی

U     -      U     -

فاعالتن

خی   ش   تن  

      -     U   -

فاعالتن
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گزینه »2«:

َل    ِب    شی    ری

-      -      U    U

َن   َتر    شی    رین

-      -      -    U

ِب   دی   دی     َدر

-      -      -    U

ُس   ُخن   ُگف   َتن

-      -     -   U
گزینه »3«:

َب        را      َرن

-         -        U

فعولن

د       َفر         یا

-         -        U

فعولن

ز
َ
ِد       ِعش      ق

-        -       U

فعولن

خ   تا  

     U   -

فعل

)بحر متقارب مثمن محذوف(

 گزینه»2« صحیح است.(    سوال

 تقطیع شعر نیمایی صورت سؤال بدین شکل است:

َدر    َش     ِب     تی    

-      U     U      -

فاعالتن

ِر    ُچ    گو     ری

-      -      U    U

فعالتن

ِک   َک   َند     ِشی

-      -      U    U

فعالتن

طا   
نی

-      -

فع لن

َون    َد     ران   دا    

-      U     U      -

فاعالتن

ِم    ِد    لف    سا

-      -      U    U

فعالتن

یش   را   

-      -

فع لن

َد     َه      دا    هس    

-      -      U    U

فعالتن

ِت    َص    فا

  -      U    U

فعلن

 گزینه»2« صحیح است.(    سوال

-تقطیع بیت:

َهر   ِک     ُت     را    

-      U     U      -

َهر   ِک     ُت     را    

-      U     U      -

مفتعلن

نی      ک      خاه    

    -         U         -

َبد           َس         گال        

    -         U         -

فاعلن

نی   کُ     ِو     یو

-      U      U    -

َن    دا      َم      تو  

  -      U    -     U

مفاعلن

را    َد    لیل

-    U   -

را    َن   دیم

-    U    -

فاعلن

)در مصراع دوم هجاهای هشتم و نهم جابجا می  شوند تا وزن مفاعلن به مفتعلن تبدیل شود( بررسی سایر ابیات:

گزینه»1«:

آ     َم     َد      َمت    

-      U     U      -

سی   ر     ِن     می    

-      U     U      -

مفتعلن

ِک    ِبن   َگ    َرم    

    -         U   -      U

َش       َود    َن        َظر        

    -         U   -      U

مفاعلن

با   ز     َن      َظر

-      U      U    -

َبس  ِک    َل   طی  

-      U     U      -

مفتعلن

ِب   ُخد   ُک    َنم

-      U    -    U

ف   َمن    َظ   ری

-     U    -    U

مفاعلن
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گزینه»3«:

دا     ِو    َک      ما    

-      U     U      -

ِحص   ِن     َب     قا    

مفتعلن

َلت      َت      مام    

    -         U        -

َیت         ُف         زون

فاعلن

با   َق     َم      ران

-      U      U    -

از     ِه      َر    مان  

مفتعلن

در   ُق   مار

U    -    U

َدر   ِه    َرم    

فاعلن

)نکته: پایان نیم مصراع  ها، هجای بلند محسوب می  شود، هر چند هجای کوتاه یا کشیده باشد(.

گزینه»4«:

َهر     ِک   َب     جو    

ِحص   ِن     َب     قا    

-      U     U      -

مفتعلن

َلت      َت      مام    

َمش     ک      َند

    -         U        -

فاعلن

یا    ِب     َج      فا

ُمد     َد      ِع    ِی  

-      U      U    -

مفتعلن

ِی   َح    بیب

بی   َو    فاست    

-    U    -

فاعلن

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی  »4« قافیه )عیان و دهان(، حروف الحاقی ندارد.

حروف الحاقی در : گزینه  های دیگر 

گزینه ی »1« : »هـ + ای « در واژه  های »بخشیده  ای و پوشیده  ای« الحاقی است.

گزینه ی » 2«: »ی« در واژه  های »شرابی و خرابی« الحاقی است. 

گزینه ی »3«: در واژه  های » بی  گناهان و کج کالهان« الحاقی است.

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

فسون، درون، خون: قافیه ی درونی این بیت هستند.

 گزینه»4« صحیح است.(    سوال

ابیات »الف «، »ب« و »ت« هر یك، دو قافیه ی پایانی دارند:

الف( قافیه ی اصلی: مکین و زمین/ قافیه ی دوم: مکان و زمان

ب( قافیه ی اصلی: شمع و جمع/ قافیه ی دوم: دل  گشا و جان  فزا

ت( قافیه ی اصلی: سر و پر/ قافیه ی دوم: رسید و پرید

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

الف( قافیه: خوابگه و مه )قاعد 2(

ب( قافیه: خدا و جدا )قاعده ی 1(

پ( قافیه: آهو )قاعده ی 1( )در بیت اول به معنای »نام نوعی حیوان« و در بیت دوم به معنای »عیب« است(.

ت( قافیه: سیمین  بر و بر )قاعده ی 2(

ث( قافیه: بهاری، باری ) قاعده ی 2(
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گزینه»3«:

دا     ِو    َک      ما    

-      U     U      -

ِحص   ِن     َب     قا    

مفتعلن

َلت      َت      مام    

    -         U        -

َیت         ُف         زون

فاعلن

با   َق     َم      ران

-      U      U    -

از     ِه      َر    مان  

مفتعلن

در   ُق   مار

U    -    U

َدر   ِه    َرم    

فاعلن

)نکته: پایان نیم مصراع  ها، هجای بلند محسوب می  شود، هر چند هجای کوتاه یا کشیده باشد(.

گزینه»4«:

َهر     ِک   َب     جو    

ِحص   ِن     َب     قا    

-      U     U      -

مفتعلن

َلت      َت      مام    

َمش     ک      َند

    -         U        -

فاعلن

یا    ِب     َج      فا

ُمد     َد      ِع    ِی  

-      U      U    -

مفتعلن

ِی   َح    بیب

بی   َو    فاست    

-    U    -

فاعلن

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی  »4« قافیه )عیان و دهان(، حروف الحاقی ندارد.

حروف الحاقی در : گزینه  های دیگر 

گزینه ی »1« : »هـ + ای « در واژه  های »بخشیده  ای و پوشیده  ای« الحاقی است.

گزینه ی » 2«: »ی« در واژه  های »شرابی و خرابی« الحاقی است. 

گزینه ی »3«: در واژه  های » بی  گناهان و کج کالهان« الحاقی است.

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

فسون، درون، خون: قافیه ی درونی این بیت هستند.

 گزینه»4« صحیح است.(    سوال

ابیات »الف «، »ب« و »ت« هر یك، دو قافیه ی پایانی دارند:

الف( قافیه ی اصلی: مکین و زمین/ قافیه ی دوم: مکان و زمان

ب( قافیه ی اصلی: شمع و جمع/ قافیه ی دوم: دل  گشا و جان  فزا

ت( قافیه ی اصلی: سر و پر/ قافیه ی دوم: رسید و پرید

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

الف( قافیه: خوابگه و مه )قاعد 2(

ب( قافیه: خدا و جدا )قاعده ی 1(

پ( قافیه: آهو )قاعده ی 1( )در بیت اول به معنای »نام نوعی حیوان« و در بیت دوم به معنای »عیب« است(.

ت( قافیه: سیمین  بر و بر )قاعده ی 2(

ث( قافیه: بهاری، باری ) قاعده ی 2(
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

حروف قافیه در بیت گزینه ی »3«)ِـ س( و الگوی هجایی آن »مصّوت کوتاه + صامت« است؛ اما الگوی هجایی حروف قافیه در سایر گزینـه  هـا »مصـّوت کوتـاه 
+ صـامت +صامت« است.

حروف قافیه در سایر ابیات:

گزینه ی »1«: ِـ یب

گزینه ی »2 «: َـ ند

گزینه»4«: -ِ شت

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

قاعده ی )1(← )الف )اژدها و بال( / د )دریا و باال(

قاعده ی )2(  ← ب )فرهنگ و اورنگ( / ج )تیو و غریو( / هـ )راست و خواست(

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

قافیه در گزینه ی  »3«واژه  های »بیرون و هامون« است و »ون« حروف اصلی است و قافیه حرف الحاقی ندارد. بنابراین حرف اصـلی از »مصوت + صامت« 
ساخته شده است.

تشریح  گزینه  های دیگر:

گزینه ی »1«: »ین« )حروف اصلی قافیه( + »َـ م« )حروف الحاقی( 

گزینه ی »2«: »ار« )حروف اصلی قافیه( + »ی« )حروف الحاقی( 

گزینه ی 4« :»ار«: )حروف اصلی قافیه( + »ان« )حروف الحاقی(

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ُبدَنشدوهانَجِعشم
-UU--UU-

12
ماِیِقحلدرٌتِرنو
-UU--UU-

34

عالمت هجاهای ابیات سایر گزینه  ها،چهار بار تکرار »---U« است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

نادان را ِبه َاز خاموشی نیست: »2 مصوت کوتاه«

گزینه های »1و3« شش مصوت کوتاه دارند و گزینه »4« هشت مصوت کوتاه دارد.

مصوت  های کوتاه در گزینه  های دیگر:

گزینه»1«: َاحَمق را ِستاِیش ُخوش آَید»6«

گزینه»3«: َحریص با َجهانی ُگُرسِنه َاست »6«

گزینه »4«: َسِر مار ِبه َدسِت ُدشَمن ِبکوب »8«
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 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

مصراع گزینه »2«؛»2« هجای کوتاه دارد.

هجاهای کوتاه مصراع گزینه »2«: ُت)تویی( / ُت)تویی(

تشریح گزینه  های دیگر

گزینه »1«: هَـ / ُم / َق: 3 هجای کوتاه

گزینه »3«: َم / ِه / ِد / ِی / ِد: ۵ هجای کوتاه

گزینه »4«: ه / د / ِب: 3هجای کوتاه

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

عالمت هجای بیت صورت سؤال و گزینه  های »2«، »3« و »4«:

U / - - U / - - U / - - U - -

هجای بیت گزینه »1«:

U / - - - U / - - - U- -

بیت صورت سؤال:

باَلتصحامینهَـ
U--U--
قیباِرُعمَدزَش
U--U--

بیت گزینه »1«:

زارَمتَغَدرَیمگرِبیمگومیهَـ
U--U----U--

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه  های دیگر

گزینه »1«: سریز »ی« مصوت است. / توس »و« مصوت است.

گزینه »2«: سایه »هـ« مصوت کوتاه )-ِ( است.

گزینه »3«: کوزه: »و« مصوت است.

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در گ 1 باید گفت که هجا از واج به  دست می  آید و حرف شکل نوشتارِی واج است.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ُوفَصوتَتنخیشنییاپاراعِمص
-U ----U- -U--
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 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

مصراع گزینه »2«؛»2« هجای کوتاه دارد.

هجاهای کوتاه مصراع گزینه »2«: ُت)تویی( / ُت)تویی(

تشریح گزینه  های دیگر

گزینه »1«: هَـ / ُم / َق: 3 هجای کوتاه

گزینه »3«: َم / ِه / ِد / ِی / ِد: ۵ هجای کوتاه

گزینه »4«: ه / د / ِب: 3هجای کوتاه

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

عالمت هجای بیت صورت سؤال و گزینه  های »2«، »3« و »4«:

U / - - U / - - U / - - U - -

هجای بیت گزینه »1«:

U / - - - U / - - - U- -

بیت صورت سؤال:

باَلتصحامینهَـ
U--U--
قیباِرُعمَدزَش
U--U--

بیت گزینه »1«:

زارَمتَغَدرَیمگرِبیمگومیهَـ
U--U----U--

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه  های دیگر

گزینه »1«: سریز »ی« مصوت است. / توس »و« مصوت است.

گزینه »2«: سایه »هـ« مصوت کوتاه )-ِ( است.

گزینه »3«: کوزه: »و« مصوت است.

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در گ 1 باید گفت که هجا از واج به  دست می  آید و حرف شکل نوشتارِی واج است.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ُوفَصوتَتنخیشنییاپاراعِمص
-U ----U- -U--
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 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

گارروزدادرویخیزَرست
U -U -U -- U- UU- 

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

هجاهای مصراع

َدمُشرزابیِمَهـاَزاوِرَبَدمسیِرِکتا
-UU--UU--UU--UU-

در مصراع فوق هشت هجای کوتاه وجود دارد.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

مصراع
ت-َبب-َح-ُم-ِرادیر-َخم-َرادیل-ِد

صمصصمصمصمصمصمصمصصمصمصمصمص

صامت )ص( = 14

مصّوت )م( = 11

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

مصراع اول گزینه 1:

َدمُشِدَخنَدمُبِیِگرَدمُشِدزِنَدمّبِدُمر
-UU--UU--UU--UU-

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بیتی که دارای دو قافیه باشد، آن را »ذوقافتین« گویند که در ابیات داده شده به ترتیب عبارت اند از: »هماورد خواست، گرد خاست/ جهان خبر، آسمان سپر/ 
نیست باد، نیست باد

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

گ 1: مدارس = 

دادِتعتعداد=سیفارفارسی=ِرسداَم
U----U--U

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

صامت »ی« میدان، آینه، پیاپی )2 صامت ی( چهار مورد. صامت »و« اورد، وام، توانا سه مورد.
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 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 کلیم و عظیم کلمات قافیه  اند و حروف قافیه »یم« یعنی )مصوت + صامت(

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ُگ لن دام با حذف همزه

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

جویش + روان / بویش + روان

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

»آب« هجای کشیده است و عالمت آن )U-( است.

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

)ُچ نی  َنست کی ها  ِن  ُپر  َدر  ُد  رنج(

)U / - - U / - - U / - - U -(

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ردیف از هفت هجا تشکسل یافته است.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

َج  ها  نا  ِچ  بد  ِمه  ُر  بد  خو  َج  ها  نی

U / - - U / - - U / - - U - -

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

سایر گزینه  ها نادرست است. 

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال
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 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 کلیم و عظیم کلمات قافیه  اند و حروف قافیه »یم« یعنی )مصوت + صامت(

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ُگ لن دام با حذف همزه

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

جویش + روان / بویش + روان

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

»آب« هجای کشیده است و عالمت آن )U-( است.

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

)ُچ نی  َنست کی ها  ِن  ُپر  َدر  ُد  رنج(

)U / - - U / - - U / - - U -(

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ردیف از هفت هجا تشکسل یافته است.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

َج  ها  نا  ِچ  بد  ِمه  ُر  بد  خو  َج  ها  نی

U / - - U / - - U / - - U - -

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

سایر گزینه  ها نادرست است. 

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال
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 پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

گزینه 1: صامت آخر )ن( را ننوشته است.

گزینه 2: هیچ هجایی با مصوت شروع نمی  شود.

گزینه 4: هیچ  گاه دو مصوت پشت سر هم نمی  آید.

 پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

هجاهای »دوست، خلق، هیچ، رار« کشیده هستند.

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

.)dowlat( ل + -َ + ت« است + )الگوی واج  های کلمه  ی »دولت« به شکل »+ -ُ + و )صامت

.)beyt( ت« است + )الگوی واج  های کلمه  ی »بیت« به شکل »ب + -ِ + ی )صامت

مصوت  ها همیشه دومین حرف هجا محسوب می  شوند. بنابراین »و« در واژه  ی »راهوار« )راه+وار( که اولین حرف هجاست، صامت است و در واژه  ی »خواری« 
نیز حرف »و« اصاًل تلفظ نمی  شود.

ضمنًا حرف »ی« اگر قبل از مصوت بلند »ا« بیاید »صامت« محسوب می  شود، مانند شهِریار، َبیان و ِدیار.

 پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بی  پایه:

سیپواِدلدلواپسیِنییءاآیینهِیپابی
--U--U--U-

اما بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه 1: بی  اساس

کارفاَججفاکار=دستَبرِززبردست=ساسَءبی
-UU -U-U-U--U

گزینه 2: بی  تابی

ریدادلدلداری=ِفِطعاعاطفه=بیتابی
-- --UU---

گزینه 3: عاقبت

ِرواءاآواره=دیمیُاناناامیدی=َبتِقعا
-U --U-----U

گزینه 4: تندیس

گرِنئیجزجزئی نگر=رباُپرپربار=سدیتن
--U--U---U-

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

گزینه 1:

ِشَنفَبراهُزرگُبِهشخاییهاَر
U----UU- -UU-U
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گزینه 2:

هنگآَشبِهنگباَشگیزاندلگیزَلنِدکونیِنفیَس
U-U--U- -U---UU-U---U-

گزینه 3:

ِورراهماسِتِالراداَبتَحبـمَـ
U-----U -UU--

گزینه 4:

َمراَسَمدآَسرکنَرفشیَکنَافشیرُروَرهِنال
-U--U--- ------U--

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

امروزه »سجع« را در شعر، قافیه ی میانی یا درونی می نامند و هرگاه این سجع ها در پایان نیم مصراع بیاید »قافیه میانی« نامیده می شود.

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

َندُکمیَیتکاشِـهاییداجُـاز 
-U---U---U-
منِریاُشدُخدِنظناز سیکَـهر
-U---U---U-

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

--Uمنّقش:U-U-بازدید:U--Uنینداز:U--:پرداخت
--Uنگیرد:U-U-:نادرستU--U:گهربارU--تشخیص:

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

صیبَنبیَرتَدبزریغدانَگرَم
U--U--U--U-
نیکُـکینیـِرکانیکُـثیدیـحَـ

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

دندداِبترُدخهرِکِبه
َ
تنخموماِعلـِرق

-U---U---U---U-

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

باید توجه داشته باشیم که در خط عروضی آن  گونه که می  خوانیم: کهِک/توُت/بهِب/دادهداِد
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گزینه 2:

هنگآَشبِهنگباَشگیزاندلگیزَلنِدکونیِنفیَس
U-U--U- -U---UU-U---U-

گزینه 3:

ِورراهماسِتِالراداَبتَحبـمَـ
U-----U -UU--

گزینه 4:

َمراَسَمدآَسرکنَرفشیَکنَافشیرُروَرهِنال
-U--U--- ------U--

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

امروزه »سجع« را در شعر، قافیه ی میانی یا درونی می نامند و هرگاه این سجع ها در پایان نیم مصراع بیاید »قافیه میانی« نامیده می شود.

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

َندُکمیَیتکاشِـهاییداجُـاز 
-U---U---U-
منِریاُشدُخدِنظناز سیکَـهر
-U---U---U-

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

--Uمنّقش:U-U-بازدید:U--Uنینداز:U--:پرداخت
--Uنگیرد:U-U-:نادرستU--U:گهربارU--تشخیص:

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

صیبَنبیَرتَدبزریغدانَگرَم
U--U--U--U-
نیکُـکینیـِرکانیکُـثیدیـحَـ

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

دندداِبترُدخهرِکِبه
َ
تنخموماِعلـِرق

-U---U---U---U-

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

باید توجه داشته باشیم که در خط عروضی آن  گونه که می  خوانیم: کهِک/توُت/بهِب/دادهداِد
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پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

U / - - U / -  -  U / - - U -   :تقطیع بیت این گونه است

U / - - U / -  U  U / - - U -                       

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

نیداِدُموِنناِیِصِقصَهم
--UU-U-U--

نیخاِتِوشِنناِیِمناَهم
--UU-U-U--

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

گزینه 1:

دامَشنُخ
U-U -

کشیدهبلندکوتاه

گزینه 2:

دامَانُگل

با حذف حمزه:

دامَلنُگ
U-U -U-U -

کشیدهبلندکوتاهکشیدهبلندبلند

گزینه 3:

َورمایاَپ
U---

کشیدهبلندبلندکوتاه
گزینه 4:

ِدمورازکا
UU --U

کوتاهبلندکشیدهبلند

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

رامانفرَهدَنَندنگرّکِدَبنَندُکِچ
UU--UU--UU----

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

خط عروضی یعنی واژگان را در شعر همان  طور که می  خوانیم، بنویسیم.بنابراین موارد درست به این صورت خواهد بود:

گزینه1: ُخدخاهی

گزینه3: ِعزَزت

گزینه4: ُخرشید
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پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

راّتنمُکناَمنـَتِکدلزایِترفـکی
--U-U-UU--U-U-

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

تیمشدانیغاَفـَشنُگلدر ِکمییاأیـِدیا
-U---U---U---U-
ُشدِکـییباکیـَشـدرِینـپاِکیدبالیِقـعا

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

)-U--U( :دانش  آموز: دا ِن شا موز

)U--( :سرآمد: َس را مد

)U--U( :سرانداز: َس َرن داز

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

مصراع1:

ممچشهانَگَحرَسِلعطاِبَکُکوِرّجوِز
U-U-UU--U-U---

مصراع2:

شیدُخرُبرَکبَتِجتاهدَنِبـَششپیِکءان
-U--UU--UU----

مصراع3:

َنستَمِهگاحُصبـِدورغانُمِرپیِیعاُد
U-U-UU--U-U-UU-

مصراع4:

ماستِتَبُنوُتَذشُگنونمجِرُدو
-U--U-U-UU-

پاسخ: گزینه »3 « صحیح است.(    سوال

بیت سؤال:

َنستتاسبوِرهاَبِدبااین
--UU-U-U--

گزینه 3:

تستالِکُمشِلحلُتِردادی
--UU-U-U--
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پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

راّتنمُکناَمنـَتِکدلزایِترفـکی
--U-U-UU--U-U-

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

تیمشدانیغاَفـَشنُگلدر ِکمییاأیـِدیا
-U---U---U---U-
ُشدِکـییباکیـَشـدرِینـپاِکیدبالیِقـعا

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

)-U--U( :دانش  آموز: دا ِن شا موز

)U--( :سرآمد: َس را مد

)U--U( :سرانداز: َس َرن داز

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

مصراع1:

ممچشهانَگَحرَسِلعطاِبَکُکوِرّجوِز
U-U-UU--U-U---

مصراع2:

شیدُخرُبرَکبَتِجتاهدَنِبـَششپیِکءان
-U--UU--UU----

مصراع3:

َنستَمِهگاحُصبـِدورغانُمِرپیِیعاُد
U-U-UU--U-U-UU-

مصراع4:

ماستِتَبُنوُتَذشُگنونمجِرُدو
-U--U-U-UU-

پاسخ: گزینه »3 « صحیح است.(    سوال

بیت سؤال:

َنستتاسبوِرهاَبِدبااین
--UU-U-U--

گزینه 3:

تستالِکُمشِلحلُتِردادی
--UU-U-U--
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بررسی تقطیع در سایر گزینه  ها:

--UU--U-U-UU- :1گزینه

گزینهU-U-UU--- :2--)یک هجا بیشتر از بیت سؤال(

--UU-----UU--- :4گزینه

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در این بیت »خود را« ردیف است، کلمات قافیه یعنی »بال و مبتال« مطابق قاعده  ی 1 هستند.

گزینه2: »را« ردیف مهرافروز و بدافروزوزقاعده  ی 2

گزینه 3: ماهتاب و آفتاب  آب  قاعده  ی 2

گزینه 4: »را« ردیف  سینه تاب و پراضطراب  اب  قاعده  ی 2

گزینه 2: الف( سودا و دریا )1( - قاعده 1

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

در گزینه چهارم قافیه  ی هر دو بیت از قاعده  ی 2 پیروی می  کند: بالین و تمکین )ین( – گلشن و روغن )-َن(

گزینه 1:الف( آغوش و جوش )وش(-قاعده2 / ب( بازو و آهو )و(- قاعده1

گزینخ 2: الف( سودا و دریا )ا(- قاعده  / 1ب( جمال و وصال )ال( - قاعده 2 

گزینه 3: الف( یارا و را )1( - قاعده 1 / ب( آب و اصحاب )اب( - قاعده 2 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در بعضی اشعار عالوه بر قافیه  ی پایانی، در میان و درون مصراع  ها نیز کلمات هم  قافیه وجود دارد، که آن را قافیه میانی یا درونی نامند؛ مانند این بیت حافظ:

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی    /   کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

بیت الف: »گنجد« ردیف / ما و هوا )1( - قاعده 1 

بیت ب: »است« ردیف / مشکل و بی حاصل )-ِل( - قاعده 2 

بیت ج: »ست« ردیف / نیک خو و او )و( - قاعده 1 

بیت د: »مرا« ردیف | بی  هوش و جوش )وش( - قاعده 2

بیت ه: »است« ردیف صاحب  نظر و دگر )-َر(- قاعده 2 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

گاهی برخی از ابیات دارای دو قافیه پایانی  اند که به این  گونه اشعار »ذوقافیتین« نیز می  گویند. 

مانند بیت: 

خداوندا در توفیق بگشای /  نظامی را ره تحقیق بنمای 

در بیت گزینه 2 »رنج و گنج« قافیه  های اصلی هستند و »آیدش و پاالیدش« قافیه دوم را تشکیل داده  اند.

الزم به یادآوری است که قاعده )1( و )2( را بر اساس قافیه پایانی مشخص می  نماییم. 
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پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

توانند قافیه شوند،زیرا مصوت  تار« نمی  و  الحاقی حساب می  شود، کلمات »تیر  اما قافیه نمی  سازند: »ی« حرف  تاری« شبیه قافیه هستند،  کلمات »تیری و 
مشترک ندارند. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در بیت اول دو کلمه  ی »انتظار و کنار« قافیه و »سوختگی ها« ردیف است. 

گزینه 2: »فراقم و دارم« قافیه نمی  شوند، زیرا »-َم« حرف الحاقی است و پیش از آن حروفی برای قافیه شدن وجود ندارد. 

گزینه 3: »ما« ردیف است / »تماشاگاه و داریم« حروف مشترکی برای قافیه شدن ندارند.

گزینه 4: »می  کشم هنوز« ردیف است/ »جرس و عبث« قافیه هستند، اما شکل نوشتاری حروف قافیه یکسان نیست. 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

بیت الف: تنهایی و شکیبایی: »ا« حرف اصلی / »بی« الحاقی 

بیت ب: حیات و نبات: »ات« حروف اصلی / الحاقی ندارد 

بیت ج: دیده و بشنیده: »ید« حروف اصلی / »ه« الحاقی 

بیت د: روزگارم و غمگسارم: »ار« حروف اصلی / »-َ م« الحاقی

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

فر      ها       د      شو

-        U      -        -

گف      تا        ِر        شی

َرن     گی     َز       گر

-       U      -        -

رین     بی     ُس     خن

َدر    پا      ی       سن

-        U       -      -

در    حا       َل        تا

گی    جان    ِب     داد

-       U      -        -

رد      سن      گ     را

 پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

ت

U

َم

U

بی

-

کش

-

چش

-

رن

-

م

U

ج

U

شا

-

بی

-

دان

-

هو

-

ج

U

ِد

U

هان

-

خر

-

َنس

-

سن

-

َپ

U

د

U

ری

-

باش

-

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

این بیت وزن و آهنگ کوبنده دارد. بنابراین بار حماسی به شعر داده است. از همین روی شاهنامه  ی فردوسی که اثری حماسی است در این وزن سروده شده است.

 پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

U---U---U---U--- :وزن مشترک گزینه  ها

-U---U---U---U- :)الگوی هجایی بیت2 )مصراع دوم
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پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

توانند قافیه شوند،زیرا مصوت  تار« نمی  و  الحاقی حساب می  شود، کلمات »تیر  اما قافیه نمی  سازند: »ی« حرف  تاری« شبیه قافیه هستند،  کلمات »تیری و 
مشترک ندارند. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در بیت اول دو کلمه  ی »انتظار و کنار« قافیه و »سوختگی ها« ردیف است. 

گزینه 2: »فراقم و دارم« قافیه نمی  شوند، زیرا »-َم« حرف الحاقی است و پیش از آن حروفی برای قافیه شدن وجود ندارد. 

گزینه 3: »ما« ردیف است / »تماشاگاه و داریم« حروف مشترکی برای قافیه شدن ندارند.

گزینه 4: »می  کشم هنوز« ردیف است/ »جرس و عبث« قافیه هستند، اما شکل نوشتاری حروف قافیه یکسان نیست. 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

بیت الف: تنهایی و شکیبایی: »ا« حرف اصلی / »بی« الحاقی 

بیت ب: حیات و نبات: »ات« حروف اصلی / الحاقی ندارد 

بیت ج: دیده و بشنیده: »ید« حروف اصلی / »ه« الحاقی 

بیت د: روزگارم و غمگسارم: »ار« حروف اصلی / »-َ م« الحاقی

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

فر      ها       د      شو

-        U      -        -

گف      تا        ِر        شی

َرن     گی     َز       گر

-       U      -        -

رین     بی     ُس     خن

َدر    پا      ی       سن

-        U       -      -

در    حا       َل        تا

گی    جان    ِب     داد

-       U      -        -

رد      سن      گ     را

 پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

ت

U

َم

U

بی

-

کش

-

چش

-

رن

-

م

U

ج

U

شا

-

بی

-

دان

-

هو

-

ج

U

ِد

U

هان

-

خر

-

َنس

-

سن

-

َپ

U

د

U

ری

-

باش

-

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

این بیت وزن و آهنگ کوبنده دارد. بنابراین بار حماسی به شعر داده است. از همین روی شاهنامه  ی فردوسی که اثری حماسی است در این وزن سروده شده است.

 پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

U---U---U---U--- :وزن مشترک گزینه  ها

-U---U---U---U- :)الگوی هجایی بیت2 )مصراع دوم
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 پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

گانِتِرشِفهمراَمِقُشوِیماهـتیَوق
--U-U-UU--U-U-

نکته: حرف »و« در کلماتی مثل »شوق، نو، موز، فوقانی، پرتو و . . .« به  صورت ow تلفظ می  شود:

Showgh, Now, Mowz, fowghani, partow

تا

-

آ

-

ِش

U

یا

-

ِن

U

د
ُ
ق

-

ِس

U

ُت

U

پر

-

وا

-

ز

U

می

-

َد

U

هند

-
نکته: مصوت »ی« در کلماتی مثل »بیا، آشیان، خیابان، توصیه و . . .« به  صورت کوتاه حساب می  شود: ِب یا، آِش یان، ِخ یا بان . . .

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

 وزن مصراع گزینه ی »3«، مستفعل مستفعل مستفعل فع است.

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1« بر وزن » فعولن فعولن فعولن فعولن« سروده شده است و دارای 8 پایه ی آوایی و  هجا است.

نَـ   هان   
در

ِد   َمر   ُدمست   آ   زاجَـ   هان   چیـ

بِـ    بی    
نی

عَـ   یان   رانـ   بیـ    نینـ   هان   را

-     -    U-     -    U-     -    U-     -    U
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: بر وزن )فاعالتن مفاعلن فعلن( و دارای  هجا است.

گزینه ی »3«: بر وزن )مفتعلن مفتعلن فاعلن( و دارای  هجا است.

گزینه ی »4«: بر وزن )مفاعیلن مفاعیلن فعولن( و دارای  هجا است.

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »3« بر وزن »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: بیت بر وزن »مفتعلن فع مفتعلن فع« سروده شده است.

گزینه ی »2«: بیت بر وزن » مفتعلن مفتعلن فاعلن« سروده شده است.

گزینه ی »4«: بیت بر وزن » مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« سروده شده است.

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »3« از پایه های آوایی همسان دولختی است: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

گزینه ی »2«: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 

گزینه ی »4«: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 
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گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 وزن سه بیت »الف، هـ، و« مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است.

بیت )ب(: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بیت )ج(: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن )توجه: در آخر یک هجا اضافه دارد.(

بیت )د(: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن صحیح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

گزینه ی »2«: مفتعلن فاعالٌت مفتعلن فع

گزینه ی »3«: مستفعٌل فاعالٌت مستفعل )مفعوٌل مفاعلن مفاعیلن(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سوال بر وزن »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« یا »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« سروده شده است.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ِیِدتاُافکِـستنیـکس
--UU--UU
کِـستکیـِرَذگُـرهـدر

مستفعلمستفعل

نیستتاُدِفزلـآن
--UU--
نیستالبَـِزمیدا

مستفمستفعل

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

سینَـَمنچَـَءززدَومی
-U--U-U-

دمِبدمدشیـنوبِـهان 
مفاعلنفاعالتن )فعالتن(

هشتبِـِم
UU-
نابِیمِـ

َفَعلن
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گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 وزن سه بیت »الف، هـ، و« مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است.

بیت )ب(: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بیت )ج(: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن )توجه: در آخر یک هجا اضافه دارد.(

بیت )د(: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن صحیح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

گزینه ی »2«: مفتعلن فاعالٌت مفتعلن فع

گزینه ی »3«: مستفعٌل فاعالٌت مستفعل )مفعوٌل مفاعلن مفاعیلن(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سوال بر وزن »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« یا »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« سروده شده است.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ِیِدتاُافکِـستنیـکس
--UU--UU
کِـستکیـِرَذگُـرهـدر

مستفعلمستفعل

نیستتاُدِفزلـآن
--UU--
نیستالبَـِزمیدا

مستفمستفعل

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

سینَـَمنچَـَءززدَومی
-U--U-U-

دمِبدمدشیـنوبِـهان 
مفاعلنفاعالتن )فعالتن(

هشتبِـِم
UU-
نابِیمِـ

َفَعلن
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گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

تقطیع هجایی درست گزینه ی »3«:

ِفلـ َک    لَـ    ما   

-     U   U    -

ُمسـ ه ِی    مَـ    خیـ   

-     U    U     -

یا لِـ    َتقـ   

-    U    -

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در بیت اول پایه های آوایی باید به صورت دسته های هجایی چهار، چهار، سه تقسیم شوند. در صورتی که در سؤال به صورت دسته های هجایی سه، چهار، چهار 
تقسیم شده اند. شکل درست پایه های آوایی آن به این صورت است:

ِب    ُبر    َردک   سی    کا    خربِـ    ُبر    ری    َدز
-    -    -    U-    -    -    U-    -    U

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: از چهار پایه ی آوایی با چهار هجا تشکیل شده است. 

گزینه ی »3«: از چهار پایه ی آوایی به صورت دسته های هجایی »سه، سه، سه، دو« تشکیل شده است. 

گزینه ی »4« از چهار پایه ی آوایی به صورت دسته های هجایی »چهار، چهار، چهار، سه«تشکیل شده است. 

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

 برش هجایی مصراع اول بیت چنین است:

َرن    ِگ    گفـ    تاَهر   َخ   سی    از
ری    بِـ     دین    

ره
ِکی   َر     َسد

 -    -    U    - -    -    U    - -    -    U    - -    U    -
پایه ی آوایی دوم )− − U−( است.

گزینه ی »4«: »ُکَو  َکـ  َبش را« با رکن دوم بیت دقیقًا هماهنگ است.

تشریح سایر گزینه ها:

 )− − U−(گزینه ی »1«: گفتار من

 )−UU−( گزینه ی »2«: نامه رسان

 )− − UU( گزینه ی »3«: رفتار تو

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

دا  نی   ِک   چی |  ست  دو  لت |  دی  دا  ر  یا  |  ر   دی   دن

در   کوی   او  |  ِگ   دا   یی  |  بر خس   َر   وی  |  َگ   زی   دن

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی »3« پایه های آوایی هر مصراع سه تایی است، اما در سه گزینه ی دیگر پایه های آوایی در هر مصراع چهار تایی است.

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در هر دو پایه ی آوایی حذف شده، بایستی حذف همزه صورت بگیرد که در گزینه ی »3« در هر دو پایه ی آوایی، حذف همزه به درستی صورت گرفته است.
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گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

هر مصراع از بیت گزینه ی »3«؛ سه پایه ی آوایی دارد.

)ِن گا ری چا / ُب کی شن گی / ُك َله دار(

هر یك از مصراع های سایر ابیات، چهار پایه ی آوایی دارند:

گزینه ی »1«: بی ما ِه ِمه / رف رو  ِز ُخد / تا بگ َذ را / نم رو ِز ُخد 

گزینه ی »2«: َب  سی  َرن / ج  ُبر َدم / َد  رین  سا / ِل سی

گزینه ی »4«: َر  فی قان / ِچ  نان  عه / ِد  ُصح  َبت / ِش کس تند 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

 هر یك از مصراع های گزینه های »1«، »2« و »4« دارای چهار پایه  ی آوایی هستند؛ اّما مصراع های بیت گزینه ِ »3« هریک سه پایه ی آوایی دارند:

ُگ  دا   زانَر  مز   مهـ   رتو  جو  دی  دا
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«:

ِز    دل    هاِک   رو    یدُن   گل    هاز   ِری    حا

گزینه ی »2«:

ِب    سر   ویَا   گر   گلست  َخن   ددع   جب   نی
گزینه ی »4«:

چ    بر    جایَد    مان    هیَن    مز    َهمِن    می   بی

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

 پایه های آوایی بیت گزینه ی »4« بدین صورت است:

ُر    بِـ    گیرُبر   ِب  ُگ   ذاکب   ُر   َت    َکب
کب   ِر    یاِکب   ر   چ    نیندر   َع   َو    ِض

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«:

دا   نا    َم    دیمف    تا    ح    زندا   نا   َم    دیام   رو    ز   خن
فض   ِل   ُخ    داچن   بخ   ِش   ُشدا    نا   َم   دیبر    ُمس ت   من

گزینه ی »2«:

نو   ِر  اواز   ُف    رو    ِغدش   ُت   صح   راکو   ِه   طو    ُر
چن   بِـ  هش   

ِت
ُر    ِض    یاگش  ِت  از   فرجا   ِو   دا   نی

گزینه ی »3«:

َس    ریُب   ری    ِدِب    بی    نیُچ    در   ره
ِن    ماِی    می   داَر    ود   سوِک   غل    طان
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گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

هر مصراع از بیت گزینه ی »3«؛ سه پایه ی آوایی دارد.

)ِن گا ری چا / ُب کی شن گی / ُك َله دار(

هر یك از مصراع های سایر ابیات، چهار پایه ی آوایی دارند:

گزینه ی »1«: بی ما ِه ِمه / رف رو  ِز ُخد / تا بگ َذ را / نم رو ِز ُخد 

گزینه ی »2«: َب  سی  َرن / ج  ُبر َدم / َد  رین  سا / ِل سی

گزینه ی »4«: َر  فی قان / ِچ  نان  عه / ِد  ُصح  َبت / ِش کس تند 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

 هر یك از مصراع های گزینه های »1«، »2« و »4« دارای چهار پایه  ی آوایی هستند؛ اّما مصراع های بیت گزینه ِ »3« هریک سه پایه ی آوایی دارند:

ُگ  دا   زانَر  مز   مهـ   رتو  جو  دی  دا
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«:

ِز    دل    هاِک   رو    یدُن   گل    هاز   ِری    حا

گزینه ی »2«:

ِب    سر   ویَا   گر   گلست  َخن   ددع   جب   نی
گزینه ی »4«:

چ    بر    جایَد    مان    هیَن    مز    َهمِن    می   بی

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

 پایه های آوایی بیت گزینه ی »4« بدین صورت است:

ُر    بِـ    گیرُبر   ِب  ُگ   ذاکب   ُر   َت    َکب
کب   ِر    یاِکب   ر   چ    نیندر   َع   َو    ِض

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«:

دا   نا    َم    دیمف    تا    ح    زندا   نا   َم    دیام   رو    ز   خن
فض   ِل   ُخ    داچن   بخ   ِش   ُشدا    نا   َم   دیبر    ُمس ت   من

گزینه ی »2«:

نو   ِر  اواز   ُف    رو    ِغدش   ُت   صح   راکو   ِه   طو    ُر
چن   بِـ  هش   

ِت
ُر    ِض    یاگش  ِت  از   فرجا   ِو   دا   نی

گزینه ی »3«:

َس    ریُب   ری    ِدِب    بی    نیُچ    در   ره
ِن    ماِی    می   داَر    ود   سوِک   غل    طان
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گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وجود کلمات تکراری در ابتدای بیت؛ تکرار واج های »ن،ش« و مهم تر از همه وزن و آهنگ خاص شعر و تکرار منظم موسیقی آن، سبب آهنگین شدن این بیت 
شده است و حالت شادی را منتقل می کند.

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

آهنگ و وزن ابیات گزینه های »1 و 2 و 4« کوبنده و بیانگر محتوای حماسی اشعار  است. اّما بیت گزینه ی »3« تند و شاد و بیانگر فضای غنایی شعر است.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

بِـ   ُتـ   حا   ِص

U   U    -    U

ِکـ    َش    بی     َن

U   U    -    U

لی   َن    دا   َرد

-    -    U    -

خفـ   ِت    با    شی

-    -    U    -

َغ    ِم    رو    ِز

U   U    -    U

ّبـ    ِد     را    ز

U   U    -    U

گا    ر    گف    تن

-     -    U     -

نا    ِی    سا    لی

-     -    U     -

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

حرف »و« مصوت کوتاه: دوگانه / حرف »ی« صامت: چهارپایه، میدان، یادآوری.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 وزن همه ابیات دوری است. گزینه یک مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، گزینه 2 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن، گزینه 3 مفعول مفاعیلن مفعول مفاعلین است، 
اما گزینه 4 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن می باشد.

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

هـ + َـ + ر+ چ + ِـ + د + َـ + ر + ی + ن + پ + َـ + ر + د + ِـ + ن + ِـ + ش + ا + ن + َـ + ت + د + َـ + هـ + َـ + ن + د ← 11 مصوت

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: ء + َـ + ز+ د + ی + ک + ِـ + گ + ُـ + ذ + َـ + ش + ت + ه + ی + چ + ء + َـ + ز + و + ی + ا + د + م + َـ + ک + ُـ + ن ← 11 مصوت

گزینه ی »3«: ت + ُـ + ک + ه + د + َـ + ر + خ + ا + ب + ب + و + د + ِـ + ء + ی + هـ + َـ + م + ِـ + ش + َـ + ب ← 13 مصوت

گزینه ی »4«: ب + ا + م+ َـ + ن + ص + َـ + ن + َـ + م + ا + د + ِـ + ل + ی + ِـ + ک + د + ِـ + ل + ِـ + ک + ُـ + ن ← 14 مصوت

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تیَبسنینُچجزمنبادعهـناهاَج
U---U---U---
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گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

 بیت گزینه ی »3« از سه پایه ی آوایی تشکیل شده:

من    مَـ    تابرو   ِی      خو     بزماه    رو    یا
نی  َص    وابتن    ِچ     می    بیبی    َخ     طا    کش

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: فعولن فعولن فعولن فعل 

گزینه ی »2«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

گزینه ی »4«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

- U - - / - U - - / - U - - / -  U - :وزن بیت صورت سؤال و گزینه ی »1« برابر است با

/// فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U U--/ U U--/ U U--/ U U :»2- /// )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه ی »U--/- U--/- U--/- U - :»3-- /// )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن(

گزینه ی »U--/- U--/- U - :»4- /// )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت گزینه ی »3« »مفاعلین مفاعلین فعولن« است.

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی »4« هیچ هجای کوتاهی بلند خوانده نشده است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1« صحیح است.

---U---Uمصراع اول
--U---UUمصراع دوم
---U---Uمصراع اول
---U---Uمصراع دوم

گزینه ی »2« صحیح است.

---U-U-Uمصراع اول
---U---Uمصراع دوم
---U---Uمصراع اول
---U---Uمصراع دوم
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گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

 بیت گزینه ی »3« از سه پایه ی آوایی تشکیل شده:

من    مَـ    تابرو   ِی      خو     بزماه    رو    یا
نی  َص    وابتن    ِچ     می    بیبی    َخ     طا    کش

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: فعولن فعولن فعولن فعل 

گزینه ی »2«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

گزینه ی »4«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

- U - - / - U - - / - U - - / -  U - :وزن بیت صورت سؤال و گزینه ی »1« برابر است با

/// فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U U--/ U U--/ U U--/ U U :»2- /// )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه ی »U--/- U--/- U--/- U - :»3-- /// )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن(

گزینه ی »U--/- U--/- U - :»4- /// )فاعالتن فاعالتن فاعلن(

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت گزینه ی »3« »مفاعلین مفاعلین فعولن« است.

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی »4« هیچ هجای کوتاهی بلند خوانده نشده است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1« صحیح است.

---U---Uمصراع اول
--U---UUمصراع دوم
---U---Uمصراع اول
---U---Uمصراع دوم

گزینه ی »2« صحیح است.

---U-U-Uمصراع اول
---U---Uمصراع دوم
---U---Uمصراع اول
---U---Uمصراع دوم
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گزینه ی »3« صحیح است.

---U---Uمصراع اول
--U---UUمصراع دوم
---U---Uمصراع اول
---U---Uمصراع دوم

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تقطیع مصراع اول بیت صورت سؤال:

بِـ   گو    ای    پیـ

-      -     -   U

مفاعلین

ِکـ    مش    تا     قان

-      -     -   U

مفاعلین

بِـ   دان    حضـ    رت

-      -     -   U

مفاعلین

ِکـ    مهـ    جو     ری

-      -     -   U

مفاعلین

تقطیع مصراع اول بیت گزینه ی »2«:

ُد   رو   یی    با

-      -     -   U

مفاعلین

ِچ    نان    رو    یی

-      -     -   U

مفاعلین

پَـ    لی    دی    در

-      -     -   U

مفاعلین

چ    نان    جو    یی

-      -     -   U

مفاعلین

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1« صحیح است.

گر    ِچ    َمه    در

-      -     U   -

فاعالتن

عا    َل    ما    را

-      -     U   -

فاعالتن

یی    ِز    گی    تی

-      -     U   -

فاعالتن

بر    َس    را    مد

-      -     U   -

فاعالتن
گزینه ی»3«:

َج    ها    نا

-     -   U

فعولن

ِچ    بد    مه

-     -   U

فعولن

ُر    بد    خو

-     -   U

فعولن

َج    ها    نی

-     -   U

فعولن
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گزینه ی »4«:

بتـ   پَـ    رس    تان

-      -     U   -

فاعالتن

صو    َر    تش     را

-      -     U   -

فاعالتن

َسج   ِد    می    آ

-      -     U   -

فاعالتن

رن    ُد    شا     ید

-      -     U   -

فاعالتن

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مرز پایه های آوایی در شعر گزینه ی »3«:

سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت:

س   ال   مت   را / ِن   می   خا   هن / د   پا   سخ   گفت

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

َخ    ُمش    کن    کز

-      -     -   U

-      U   -     - Uهَـ    می    ِش    غر

ُس    خن    چی    نی

-      -     -   U

ِق    تل    وی    نی

-      -     -   U

َد    می    هو    یی

-      -     -   U

َد    می    آ    هی

-      -     -   U

َد    می    ها    یی

-      -     -   U

ِن    می    دا    نم

-      -     -   U
هجای یازدهم مصراع اول، کوتاه است و با معادل خود در مصراع دوم، ناهمسان است؛ یعنی معادل یك هجای بلند در نظر گرفته شده است.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

طبق قاعده 2 هر مصوت با یک یا دو صامت بعدش قافیه قرار می گیرد و تنها در بیت 2 می بینیم مصوت + دو صامت )وست( حروف قافیه اند و در دیگر ابیات 
یک مصوت با یک صامت حروف قافیه می باشند.

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مرز پایه های آوایی ابیات:

الف( حا  ِك   می   بر / زی   ر   دسـ   تان / لط   ِف   یا   ران / یی   َر   واست

َپن   ِج   ِی   زو / را   ز   ما   با / نا   َت   وان   َاف / کن   ِد  ای

ب( بس  یا   ر   می / گفـ  تم  ِك  دل / با   کس   َن   پی / َون  دم   َو   لی

فر   ُخن   ِد   پی / بان   اخ   ت   یا / رز   دس   ِت   دا / نا   می   َب   رد
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گزینه ی »4«:

بتـ   پَـ    رس    تان

-      -     U   -

فاعالتن

صو    َر    تش     را

-      -     U   -

فاعالتن

َسج   ِد    می    آ

-      -     U   -

فاعالتن

رن    ُد    شا     ید

-      -     U   -

فاعالتن

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مرز پایه های آوایی در شعر گزینه ی »3«:

سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت:

س   ال   مت   را / ِن   می   خا   هن / د   پا   سخ   گفت

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

َخ    ُمش    کن    کز

-      -     -   U

-      U   -     - Uهَـ    می    ِش    غر

ُس    خن    چی    نی

-      -     -   U

ِق    تل    وی    نی

-      -     -   U

َد    می    هو    یی

-      -     -   U

َد    می    آ    هی

-      -     -   U

َد    می    ها    یی

-      -     -   U

ِن    می    دا    نم

-      -     -   U
هجای یازدهم مصراع اول، کوتاه است و با معادل خود در مصراع دوم، ناهمسان است؛ یعنی معادل یك هجای بلند در نظر گرفته شده است.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

طبق قاعده 2 هر مصوت با یک یا دو صامت بعدش قافیه قرار می گیرد و تنها در بیت 2 می بینیم مصوت + دو صامت )وست( حروف قافیه اند و در دیگر ابیات 
یک مصوت با یک صامت حروف قافیه می باشند.

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مرز پایه های آوایی ابیات:

الف( حا  ِك   می   بر / زی   ر   دسـ   تان / لط   ِف   یا   ران / یی   َر   واست

َپن   ِج   ِی   زو / را   ز   ما   با / نا   َت   وان   َاف / کن   ِد  ای

ب( بس  یا   ر   می / گفـ  تم  ِك  دل / با   کس   َن   پی / َون  دم   َو   لی

فر   ُخن   ِد   پی / بان   اخ   ت   یا / رز   دس   ِت   دا / نا   می   َب   رد
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تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: َغ  ِم  دل  با = بو  ِی  ُزل  فت 

گزینه »2«: پا   ِی  طا   ِلب = خر  َر  م  ت َ  ِن  او

گزینه »4«: خط  ِط  ش  ریف =  َمح  مل  ِن  شین

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه ی »3« تکرار »فعالتن« است.

سه گزینه ی دیگر تکرار »فاعالتن« است.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن شعر گزینه4  بدین صورت است:

دیدم که در زندان تاریك فراموشی = مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن

در چار دیوار شب غربت = مستفعلن مستفعلن فع لن

چندان گرفتارم = مستفعلن فع لن

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت داده شده در بحر متقارب مثمن محذوف است نه سالم. فعولن فعولن فعولن فعل

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: در وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن می باشد.

گزینه ی »2«: در وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن می باشد.

گزینه ی »4«: در وزن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن می باشد.

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن شعر فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن )= رمل مثمن سالم( است.

تشریح سایر گزینه ها:

وزن ابیات گزینه های »1 و 3«: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن )فاعالتن اول هر دو بیت اختیار وزنی است.(

وزن بیت گزینه ی »2«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )= رمل مثمن محذوف( است.

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »4« در وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« سروده شده است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U -/-- U -/-- U -/--U - :»1- )رمل مثمن محذوف(

گزینه ی »2«:( -- U /--- U /--- U گزینه ی )هزج مسدس محذوف(

گزینه ی »U--/ U--/ U--/ U :»3-- )متقارب مثمن سالم(
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گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تقطیع هجایی مذکور با مصراع گزینه ی »2«، هماهنگی دارد.

تشریح سایر گزینه ها:

-U--- U--- U-- U U -- :»1« گزینه ی

---U U----- U U -- :»3« گزینه ی

-U- U- U U-- U- U -- :»4« گزینه ی

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

در ابیات گزینه های »1، 2 و 3« قافیه طبق قاعده ی )1( بوده ولی در گزینه ی »4« قاعده ی قافیه )2( می باشد که بعد از یک مصّوت یک یا دو صامت در قافیه 
قرار می گیرد. ُنو ← دُرو که بعد از یک مصّوت یک صامت در قافیه قرار گرفته است.

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »3« نوعی حالت شادی و نشاط دارد، اّما وزن و محتوای این بیت با هم هماهنگ نیست.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

)نیست و کیست( قافیه ی اول ← حروف قافیه )ست(

)امروز و سوز( قافیه ی دوم ← حروف قافیه )وز(

ابیات گزینه های »1 و 3« ذوقافیتین نیستند و در بیت گزینه ی »2« )رو، کو( قافیه ی اول و )خودرو و مشکو( قافیه ی دوم مطابق قاعده ی )1( هستند.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ریَگنِـمیصشخـِیماسیـِبُت
UU--U-U-UU-

نیمراحیـعُصنـِرثاراَدما
-U--U-U---

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

شکل صحیح تقطیع مصراع گزینه ی »4« بدین صورت است:

--U/ - U--/ -- U/ - U --

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »2« »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1« و »4«: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن )مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن(

گزینه ی »3«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن )مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن(
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گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تقطیع هجایی مذکور با مصراع گزینه ی »2«، هماهنگی دارد.

تشریح سایر گزینه ها:

-U--- U--- U-- U U -- :»1« گزینه ی

---U U----- U U -- :»3« گزینه ی

-U- U- U U-- U- U -- :»4« گزینه ی

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

در ابیات گزینه های »1، 2 و 3« قافیه طبق قاعده ی )1( بوده ولی در گزینه ی »4« قاعده ی قافیه )2( می باشد که بعد از یک مصّوت یک یا دو صامت در قافیه 
قرار می گیرد. ُنو ← دُرو که بعد از یک مصّوت یک صامت در قافیه قرار گرفته است.

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »3« نوعی حالت شادی و نشاط دارد، اّما وزن و محتوای این بیت با هم هماهنگ نیست.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

)نیست و کیست( قافیه ی اول ← حروف قافیه )ست(

)امروز و سوز( قافیه ی دوم ← حروف قافیه )وز(

ابیات گزینه های »1 و 3« ذوقافیتین نیستند و در بیت گزینه ی »2« )رو، کو( قافیه ی اول و )خودرو و مشکو( قافیه ی دوم مطابق قاعده ی )1( هستند.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ریَگنِـمیصشخـِیماسیـِبُت
UU--U-U-UU-

نیمراحیـعُصنـِرثاراَدما
-U--U-U---

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

شکل صحیح تقطیع مصراع گزینه ی »4« بدین صورت است:

--U/ - U--/ -- U/ - U --

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »2« »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1« و »4«: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن )مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن(

گزینه ی »3«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن )مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن(
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(    سوال
در نثر سبك هندی استفاده از آیات، احادیث و عبارات عربی رواج بیشتر یافت و در آرایه ی تلمیح نمودار شد و ضرب المثل های شیرین فارسی به عبارات عربی 

مکّرر و بی روح بدل گردید.

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

مطـ    ِر    ِب     َمهـ

-     U     U     -

مفتعلن

تا     ب     رو

-     U      -

فاعلن

آن    ِچ    ِش     نی

-     U     U     -

مفتعلن

دی     ِب     گو

-     U      -

فاعلن
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«:

آ    ِب    َح     یا

-     U     U     -

مفتعلن

ِت     عشـ     ق     را

-     U    -      U

مفاعلن
در    َر    ِگ     ما

-     U     U     -

مفتعلن

َر     وا     ِن    ُکن

-     U    -      U

مفاعلن
گزینه ی »3«:

گر    ِب    ُت     ُافـ

-     U     U     -

مفتعلن

َت     دم     َن    ظر

-     U    -      U

مفاعلن

چهـ    ِر    ِب     چهـ

-     U     U     -

مفتعلن

ِر     رو     ِب    رو

-     U    -      U

مفاعلن
گزینه ی »4«:

دس    ت    ِب     َدس

-     U     U     -

مفتعلن

ِت     مد     َد    عی

-     U    -      U

مفاعلن

شا    ِن    ِب     شا

-     U     U     -

مفتعلن

ِن     می     َر    وی

-     U    -      U

مفاعلن
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گزینه »2« صحیح است.(    سوال

الف( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

ب( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

پ( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

ت( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

ث( مستفعل مستفعل مستفعل فع

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

قاعده ی )1( ← الف )اژدها و بال( / د )دریا و باال(

قاعده ی )2( ← ب )فرهنگ و اورنگ( / ج )تیو و غریو( / هـ )راست و خواست(

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بنفش و درفش = قافیه ی اول

خویشتن و مزن = قافیه ی دوم

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: سخت و نیکبخت = قافیه 

گزینه ی »2«: سیر و کفشیر = قافیه 

گزینه ی »4«: گنج و خنج = قافیه 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 تقطیع بیت به شرح زیر است:

رستَپُبتگرُتلسحامَـبتقوُع
U--U--U--U-
نمَصتدرسـَپزدایـِنماَفرِب
U--U--U--U-

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

 U- U- / U- U- / U- U- / U- U- / )فاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن(

این گزینه از چهارپایه ی آوایی چهارتایی و دیگر گزینه ها از سه پایه ی آوایی چهارتایی و یك پایه ی آوایی سه تایی ساخته شده است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U-- / -  U-- /-  U-- /-  U  - :»1- )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

گزینه ی »U-- /  U U-- / U U-- / U U  - :»2- )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه ی»U U - / - U U - /- U U - /- U - :»4 – )مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن(
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گزینه »2« صحیح است.(    سوال

الف( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

ب( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

پ( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

ت( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

ث( مستفعل مستفعل مستفعل فع

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

قاعده ی )1( ← الف )اژدها و بال( / د )دریا و باال(

قاعده ی )2( ← ب )فرهنگ و اورنگ( / ج )تیو و غریو( / هـ )راست و خواست(

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بنفش و درفش = قافیه ی اول

خویشتن و مزن = قافیه ی دوم

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: سخت و نیکبخت = قافیه 

گزینه ی »2«: سیر و کفشیر = قافیه 

گزینه ی »4«: گنج و خنج = قافیه 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 تقطیع بیت به شرح زیر است:

رستَپُبتگرُتلسحامَـبتقوُع
U--U--U--U-
نمَصتدرسـَپزدایـِنماَفرِب
U--U--U--U-

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

 U- U- / U- U- / U- U- / U- U- / )فاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن(

این گزینه از چهارپایه ی آوایی چهارتایی و دیگر گزینه ها از سه پایه ی آوایی چهارتایی و یك پایه ی آوایی سه تایی ساخته شده است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U-- / -  U-- /-  U-- /-  U  - :»1- )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

گزینه ی »U-- /  U U-- / U U-- / U U  - :»2- )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه ی»U U - / - U U - /- U U - /- U - :»4 – )مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن(
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تقطیع و خوشه ی هجایی بیت زیر عبارت است از:

بادَعهناهاج
U---U-
تیَبسنینُچکیمن
--U---
زانَدیارییان
U---U-
تیدسکرکهمانپی
--U---

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

-     - U/ - U--//-- U/ -  U-- )مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن( )مستفعلن فعولن// مستفعلن فعولن(

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U U -/ U-U-//- U U -/ U-U - :»1- )مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن(

گزینه ی »U/ U---//-     - U/ U -     - :»2--- )مفعول مفاعیلن// مفعول مفایلن( )مستفعلن مفعولن// مستفعلن مفعولن(

گزینه ی »U U -/ - U -//- U U -/ - U - :»3 - )مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن(

گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

بیت گزینه » 2 « بر وزن » مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن « سروده شده است . سایر ابیات بر وزن » مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن « سروده شده اند. 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

دو واژه ی »طّره و قطره« به خاطر عدم هماهنگی اولین صامت نمی توانند هم قافیه شوند. ه )ِـ( در هر دو الحاقی است و حروف اصلی آن ها ) َـ ر ر ( و ) َـ ط 
ر( به ترتیب در طّره و قطره است. اختالف اولین صامت آن ها با ستاره مشخص است. البته اگر این صامت ها یکی بودند، اختالف مصوت های کوتاه )َـ و َـ( با 

تبصره ی3 حل می شد.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: سخت و نیکبخت = قافیه 

گزینه ی »2«: سیر و کفشیر = قافیه 

گزینه ی »4«: گنج و خنج = قافیه 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

 U- U- / U- U- / U- U- / U- U- / )فاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن(

این گزینه از چهارپایه ی آوایی چهارتایی و دیگر گزینه ها از سه پایه ی آوایی چهارتایی و یك پایه ی آوایی سه تایی ساخته شده است.

پاسخنامۀ عروض و قافیه

379

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U-- / -  U-- /-  U-- /-  U  - :»1- )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

گزینه ی »U-- /  U U-- / U U-- / U U  - :»2- )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه ی»U U - / - U U - /- U U - /- U - :»4 – )مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن(

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

U - - : جان سوز و آزاده / U - - U : زمین لرزه و غزلواره / - - U : صبوری و بهاران  / - U - : خسته دل و زندگی

بررسی سایر گزینه ها : 

U - - : دلدار / - - - U : فراوانی / - - U : زمستان / U - - : گزینه » 1 « : بدخلق

 U - - : بی کینه / U - - U : کهن سال / U - - U : خداترس / - U - : گزینه » 2 « : آتشین

U - - : آذوقه / U - - U : جفاکار / - - U : نهایت / U U - : گزینه » 4 « : پنجره

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

-     - U/ - U--//-- U/ - U-- )مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن( )مستفعلن فعولن// مستفعلن فعولن(

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U U -/ U-U-//- U U -/ U-U - :»1- )مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن(

گزینه ی »U/ U---//-     - U/ U -     - :»2--- )مفعول مفاعیلن// مفعول مفایلن( )مستفعلن مفعولن// مستفعلن مفعولن(

گزینه ی »U U -/ - U -//- U U -/ - U - :»3 - )مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن(

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

واژه های راست )مقابل چپ( و راست )مخفف راست(، واژه های قافیه هستند که حروف )است= مصوت بلند + صامت + صامت( حروف مشترک قافیه می باشد.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: من: ردیف/ ِشکل و َنقل: واژه های قافیه هستند که )ـِـ کل( و )ـُـ قل( مشترک نیستند.

گزینه ی »2«: وحی و نهی: واژه های قافیه که )ـَـ حی( و )ـَـُ هی( قافیه ی صحیح نیستند.

گزینه ی »3«: عدل و فضل: واژه های قافیه هستند که )ـَـ دل( و )ـَـ ضل( نمی توانند حروف مشترک قافیه باشند.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

جداسازی هجاهای این مصراع به شکل زیر است:

کوهُچریناَمداَدریپاگرَا

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی )2( در وزن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن است که وزن دوری نمی باشد.
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تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U-- / -  U-- /-  U-- /-  U  - :»1- )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

گزینه ی »U-- /  U U-- / U U-- / U U  - :»2- )فعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه ی»U U - / - U U - /- U U - /- U - :»4 – )مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن(

گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

U - - : جان سوز و آزاده / U - - U : زمین لرزه و غزلواره / - - U : صبوری و بهاران  / - U - : خسته دل و زندگی

بررسی سایر گزینه ها : 

U - - : دلدار / - - - U : فراوانی / - - U : زمستان / U - - : گزینه » 1 « : بدخلق

 U - - : بی کینه / U - - U : کهن سال / U - - U : خداترس / - U - : گزینه » 2 « : آتشین

U - - : آذوقه / U - - U : جفاکار / - - U : نهایت / U U - : گزینه » 4 « : پنجره

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

-     - U/ - U--//-- U/ - U-- )مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن( )مستفعلن فعولن// مستفعلن فعولن(

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U U -/ U-U-//- U U -/ U-U - :»1- )مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن(

گزینه ی »U/ U---//-     - U/ U -     - :»2--- )مفعول مفاعیلن// مفعول مفایلن( )مستفعلن مفعولن// مستفعلن مفعولن(

گزینه ی »U U -/ - U -//- U U -/ - U - :»3 - )مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن(

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

واژه های راست )مقابل چپ( و راست )مخفف راست(، واژه های قافیه هستند که حروف )است= مصوت بلند + صامت + صامت( حروف مشترک قافیه می باشد.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: من: ردیف/ ِشکل و َنقل: واژه های قافیه هستند که )ـِـ کل( و )ـُـ قل( مشترک نیستند.

گزینه ی »2«: وحی و نهی: واژه های قافیه که )ـَـ حی( و )ـَـُ هی( قافیه ی صحیح نیستند.

گزینه ی »3«: عدل و فضل: واژه های قافیه هستند که )ـَـ دل( و )ـَـ ضل( نمی توانند حروف مشترک قافیه باشند.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

جداسازی هجاهای این مصراع به شکل زیر است:

کوهُچریناَمداَدریپاگرَا

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی )2( در وزن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن است که وزن دوری نمی باشد.
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پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 2: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 

گزینه 3: مستفعل فاعالت مستف

گزینه 4: مستفعلن مفاعل مستفعلن َفَعل 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بررسی گزینه ها: 

گزینه 1: فاعالتن مفاعلن فعلن 

گزینه 2: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

گزینه 3: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

گزینه 4: مفعول مفاعلن فعولن )مستفعل فاعالت مستف(

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

مورد »ج«: مستفعل فاعالت مستف  در این وزن پایه آوایی دوهجایی )مستف( وجود دارد. 

مورد »د«: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع«   در این وزن پایه آوایی تک  هجایی )فع( وجود دارد. 

بررسی وزن سایر گزینه ها: 

مورد »الف«: فاعالتن مفاعلن فعلن

مورد »ب«: مفعول مفاعلن مفاعیلن یا مستفعل فاعالت مستفعل 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 3: مفعول مفاعلن فعولن یا مستفعٌل فاعالت مستف 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 1: فاعالتن مفاعلن فعلن 

گزینه 2: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

گزینه 4: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن این بیت به دو گونه قابلیت تقسیم  بندی دارد:

مفعوُل فاعالٌت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 1: مفعول فاعالت مفاعیلن )مستفعلن مفاعلن مستفعل( 

مثالی دیگر از این وزن:

لبخند تو خالصه خوبی  هاست / َلختی بخند خنده  ی گل زیباست 
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بررسی وزن سایر گزینه ها: 

گزینه 2: مفعول مفاعلن فعولن یا مستفعل فاعالت مستف 

گزینه 3: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل

گزینه 4: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعل مستفعل مستفعل مستف 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

شکل درست گزینه UU-/U-U-/-UU-( :2-/-( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

الف( کلمات قافیه »خواست - یافت«  به این دو کلمه در صامت )س، فی( اختالف دارند. 

ب( کلمات قافیه »وحی- نهی«   به این دو کلمه در صامت )هـ، ح( اختالف در امال دارند. 

ج( کلمات قافیه »افزون تر - بهتر«  به دلیل اینکه پسوند )تر( در هر دو مشترک است، باید از انتهای کلمات قافیه کنار گذاشته شود، دو کلمه  ی »افزون و به« 
نمی  توانند قافیه شوند. 

د( کلمات قافیه »نگفت - گرفت«   به این دو کلمه در مصوت )-ُ و -ِ( اختالف دارند. 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

کلمات قافیه »جای - رزم آزمای«   »ی« در هر دو الحاقی است، زیرا اصل کلمه »جا- رزم  آرا« است و حروف اصلی مصوت بلند »ا« است.   طبق قاعده 1 

سایر گزینه  ها طبق قاعده ی   هستند: 

1( کلمات قافیه »تیره  رای - نای« به حروف اصلی »ای« مصوت + صامت است - در این بیت »ی« الحاقی نیست، چون در اصل کلمه وجود دارد. 

3( کلمات قافیه »باقی - ساقی«  به حروف اصلی »اق« مصوت + صامت است - مصوت بلند »ی« حتی اگر جزو حروف اصلی کلمه باشد، باید الحاقی محسوب 
شود. )مصوت کوتاه »-ِ« که به شکل »ـه« در انتهای کلمات می  آید نیز همین  طور است.( 

4( »رومی رخت - پاسخت« ،  »-َت« الحاقی و »-ُخ« اصلی است: مصوت + صامت 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

ب      یا      ِک       ُدو

-        U     -        U

َل      ِت      نو       یا

-         -      U      U

فت      از       ُت       بخ

-        U       -      U

ِت      َج       وان

-        U      U

پاسخ: گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 3 »فعالتن مفاعلن فعلن« است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

1( مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

2( فعالتن فعالتن فعلن 

4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن عنوان سؤال و گزینه 2 »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« است. 
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بررسی وزن سایر گزینه ها: 

گزینه 2: مفعول مفاعلن فعولن یا مستفعل فاعالت مستف 

گزینه 3: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل

گزینه 4: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعل مستفعل مستفعل مستف 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

شکل درست گزینه UU-/U-U-/-UU-( :2-/-( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

الف( کلمات قافیه »خواست - یافت«  به این دو کلمه در صامت )س، فی( اختالف دارند. 

ب( کلمات قافیه »وحی- نهی«   به این دو کلمه در صامت )هـ، ح( اختالف در امال دارند. 

ج( کلمات قافیه »افزون تر - بهتر«  به دلیل اینکه پسوند )تر( در هر دو مشترک است، باید از انتهای کلمات قافیه کنار گذاشته شود، دو کلمه  ی »افزون و به« 
نمی  توانند قافیه شوند. 

د( کلمات قافیه »نگفت - گرفت«   به این دو کلمه در مصوت )-ُ و -ِ( اختالف دارند. 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

کلمات قافیه »جای - رزم آزمای«   »ی« در هر دو الحاقی است، زیرا اصل کلمه »جا- رزم  آرا« است و حروف اصلی مصوت بلند »ا« است.   طبق قاعده 1 

سایر گزینه  ها طبق قاعده ی   هستند: 

1( کلمات قافیه »تیره  رای - نای« به حروف اصلی »ای« مصوت + صامت است - در این بیت »ی« الحاقی نیست، چون در اصل کلمه وجود دارد. 

3( کلمات قافیه »باقی - ساقی«  به حروف اصلی »اق« مصوت + صامت است - مصوت بلند »ی« حتی اگر جزو حروف اصلی کلمه باشد، باید الحاقی محسوب 
شود. )مصوت کوتاه »-ِ« که به شکل »ـه« در انتهای کلمات می  آید نیز همین  طور است.( 

4( »رومی رخت - پاسخت« ،  »-َت« الحاقی و »-ُخ« اصلی است: مصوت + صامت 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

ب      یا      ِک       ُدو

-        U     -        U

َل      ِت      نو       یا

-         -      U      U

فت      از       ُت       بخ

-        U       -      U

ِت      َج       وان

-        U      U

پاسخ: گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 3 »فعالتن مفاعلن فعلن« است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

1( مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

2( فعالتن فعالتن فعلن 

4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن عنوان سؤال و گزینه 2 »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« است. 
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بررسی سایر گزینه ها: 

1( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

3( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

4( مفتعلن مفتعلن فاعلن 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 2 »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« یا »مستفعلن مفاعٌل مستفعلن َفَعل« است که در این بیت ارکان »مفعول، فاعالت، مفاعیل، فاعلن، مستفعلن، 
مفاعٌل و َفَعل« وجود دارد. 

سایر گزینه ها: 

1( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن )چهار رکن غیرمشترک( 

3( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفِعٌل مستفِعٌل مستفِعٌل مستف )پنج رکن غیرمشترک( 

4( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع )سه رکن غیرمشترک( 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

- -  U U  - - - - - U U - - - :عالیم هجایی

بیت گزینه ی 1: ای ساقی خوش منظر مست می نابم کن / روی چو َمهت بنمای بیهوش و خرابم کن

تقطیع مصراع اّول: ای ساِق ِی ُخش َمن َظر َمس ِت ِم ِی نا َبم ُکن

- - U U U - / - - - / U / - - -

هجای ُنهم اختیار زبانی تغییر مصّوت کوتاه به بلند دارد وزن شعر با تقطیع به ارکان )چهار تا و سه تا( مستفعُل مفولن مستفعُل مفعولن است.

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »الف«: مستفعل مستفعل مستفعل مستف یا مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن است. 

وزن بیت »ب«: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع است. 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن هر چهار گزینه »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« یا »مستفعلن مفاِعٌل مستفعلن َفَعل« است. 

         بر     َدر      گ        
U        -      -

       عر      ِش        َم
U        U       -

هم      ِز     جم        ِع

U     -          U       -

جی     د      جا        ه

U      -         U        -

     U       -ِف     رش      ِت        ِس
U       U

َم      را        آ          س

U     -      -           U

یا      ه        بود

-       U       -

تا     ِن        بود

-       U       -
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پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

      U       -ُت     یی      ک        مف
-        U

ِب      َام      ُر         نه

-        U    -        U

مفاعلن

        -       U       Uتی      ِی      کل        ِک
U

ِی       ُا        مو      ِر

U         -      U     U

فعالتن

        U    -        Uُت     َدر      ش        ری
-

ج      هان       د         َهد

-        U    -        U

مفاعلن

       Uَع      ِت        ملک
-       U

فت     وا       

-       -

فعلن

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

با     ِد      لم        هر

-          -     U     -

کز      َم      ُن         جا

-        U     U      -

-        -       U       Uچ      َت      وان        کر

ِن       َم        نش      نی

-        -       U       U

-        -       U       Uد     َب      کن        تا

ز      َم       َدد         کا

-        -       U       U

-       U       Uِب      ِک       شد

ری     هست       

U -       -

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

گزینه 1: َام )بی اختیار( - َند )بی اختیار( 

گزینه 2: یان )بی اختیار( ِد )اختیار دارد( 

گزینه 3: ُخفت )اختیار دارد( بود )اختیار دارد(

گزینه 4: رید )اختیار دارد( - َرد )بی اختیار( 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه  های 1 و 2 »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است که شاعر در رکن اول از »فاعالتن« استفاده کرده است. 

وزن گزینه 3 »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« است.

وزن گزینه 4 »فعالتن مفاعلن فعلن« است که شاعر در رکن اول مصراع اول از »فاعالتن« استفاده کرده است. 

پاسخ: گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

1( اختیار بلند در نظر گرفتن هجای پایانی دارد: در این بیت هجای »تو« باید بلند در نظر گرفته شود. 

2( اختیار بلند در نظر گرفتن هجای پایانی دارد: هجای »دوست« باید بلند حساب شود./ آوردن »فاعالتن« به جای »فعالتن« دارد، زیرا وزن بیت »فعالتن 
فعالتن فعالتن فعلن« است که شاعر در رکن اول از »فاعالتن« استفاده کرده است.

4( ابدال دارد، وزن بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است که شاعر در رکن آخر مصراع دوم به جای »فعلن« از »فع لن« استفاده کرده است. 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 4 »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« است که شاعر در نیم مصراع مصراع اول از هجای کشیده استفاده کرده است و به دلیل اینکه وزن بیت دوری است 
باید آن را بلند در نظر گرفت، در واقع از اختیار شاعری بلند در نظر گرفتن هجای پایانی استفاده کرده است:

چون تو به آماجگاه، تیر نهی در کمان / تیر فلک زه کند تیر و کمان تو را
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پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

      U       -ُت     یی      ک        مف
-        U

ِب      َام      ُر         نه

-        U    -        U

مفاعلن

        -       U       Uتی      ِی      کل        ِک
U

ِی       ُا        مو      ِر

U         -      U     U

فعالتن

        U    -        Uُت     َدر      ش        ری
-

ج      هان       د         َهد

-        U    -        U

مفاعلن

       Uَع      ِت        ملک
-       U

فت     وا       

-       -

فعلن

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

با     ِد      لم        هر

-          -     U     -

کز      َم      ُن         جا

-        U     U      -

-        -       U       Uچ      َت      وان        کر

ِن       َم        نش      نی

-        -       U       U

-        -       U       Uد     َب      کن        تا

ز      َم       َدد         کا

-        -       U       U

-       U       Uِب      ِک       شد

ری     هست       

U -       -

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

گزینه 1: َام )بی اختیار( - َند )بی اختیار( 

گزینه 2: یان )بی اختیار( ِد )اختیار دارد( 

گزینه 3: ُخفت )اختیار دارد( بود )اختیار دارد(

گزینه 4: رید )اختیار دارد( - َرد )بی اختیار( 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه  های 1 و 2 »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است که شاعر در رکن اول از »فاعالتن« استفاده کرده است. 

وزن گزینه 3 »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« است.

وزن گزینه 4 »فعالتن مفاعلن فعلن« است که شاعر در رکن اول مصراع اول از »فاعالتن« استفاده کرده است. 

پاسخ: گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

1( اختیار بلند در نظر گرفتن هجای پایانی دارد: در این بیت هجای »تو« باید بلند در نظر گرفته شود. 

2( اختیار بلند در نظر گرفتن هجای پایانی دارد: هجای »دوست« باید بلند حساب شود./ آوردن »فاعالتن« به جای »فعالتن« دارد، زیرا وزن بیت »فعالتن 
فعالتن فعالتن فعلن« است که شاعر در رکن اول از »فاعالتن« استفاده کرده است.

4( ابدال دارد، وزن بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است که شاعر در رکن آخر مصراع دوم به جای »فعلن« از »فع لن« استفاده کرده است. 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 4 »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« است که شاعر در نیم مصراع مصراع اول از هجای کشیده استفاده کرده است و به دلیل اینکه وزن بیت دوری است 
باید آن را بلند در نظر گرفت، در واقع از اختیار شاعری بلند در نظر گرفتن هجای پایانی استفاده کرده است:

چون تو به آماجگاه، تیر نهی در کمان / تیر فلک زه کند تیر و کمان تو را
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پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن هز چهار گزینه »مفتعلن مفتعلن فاعلن« است.

شاعر در گزینه  ی 2 در مصراع دوم به  جای »مفتعلن« از »مفعولن« استفاده کرده است.

ودشچنَودَرِبدشباِکدگر

-UU--UU--U-

واَنبییهِسِکخابرتداف

----UU--U-
↓

ابدال

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

نیُکِچتاتمخریُگدرُتبراصب
--UU-U-U--UU-

رامادیدارهجِتَدسِبزنیُت

U
-UU-U-U----

↓

کوتاه 
به بلند

↓

ابدال

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

                   ابدال   بلنددرنظرگرفتن هجای پایانی

↓               ↓                               

روزلمفصرینَدْستهادلِمهَـدربیَرط

UU--UU--UU---
U −

َردَذُگمیکرشرطاعطِبَلبریاِیگو

-U--UU--UU--UU-

آوردن فاعالتن به جای فعالتن

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال
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پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

بلند + صامت + صامت( / حروف الحاقی: »ی« / حروف اصلی قافیه در  واژه های قافیه: فارسی، َرسی / حروف اصلی قافیه در »فارسی«: ارس ) مصّوت 
»َرسی«: َـ س )مصّوت کوتاه + صامت( / حروف الحاقی: »ی« / قافیه شدن واژه های »فارسی، َرسی« به دلیل یک سان نبودن حروف اصلی قافیه در آن ها 

نادرست است. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( واژه های قافیه: می َزند، می ُکند / حروف اصلی قافیه: َـ ن )در »می زند«(، ُـ ن )در »ُکند«( / حروف الحاقی: َـ د }اگر چه مصّوت کوتاه در حرف اصلی قافیه 
متفاوت است اما چون به آخر واژه های قافیه شناسه ی »َـ د« الحاق شده، قافیه شدن این دو واژه درست است.{

3( واژه های قافیه: ابلهان، شهان / حروف اصلی قافیه: َـ ه / حروف الحاقی: ان }قافیه شدن این دو واژه، درست است{.

4( واژه های قافیه: آَمدند، ُشدند / حروف اصلی قافیه: شناسه ی »َـ ند« }اگر چه مصّوت کوتاه در حروف اصلی قافیه متفاوت است، اّما چون به آخر واژه های 
قافیه شناسه ی »َـ ند« الحاق شده، قافیه شدن این دو واژه درست است.{

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در بیت سوم واژگان قافیه عبارتند از:  »دوست« و حروف قافیه »وست« )مصوت + صامت + صامت( می باشد.

پاسخ: گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

گزینه ی 2 بر وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن است اما بقیه ی گزینه ها بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل می باشند.

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

چون »زلفکان« و »رخان« هر دو  عالمت جمع »ان« دارند و اگر این عالمت جمع حذف شود، ما بقی دو کلمه، هیچ اشتراکی با هم ندارند. »زلفک« و »رخ«.

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

فقط بیت »د« ترصیع دارد. 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 1: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاعل مستفعلن َفَعل 

گزینه 2: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل یا مستفعل فاعالت مستفعل فع 

گزینه 4: مفعول مفاعلن مفاعیلن یا مستفعل فاعالت مستفِعل

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

شرط دوستی قافیه آن است که حروف مشترک واژه های قافیه طبق قاعده ی 1 )مصّوت بلند »1« یا »و«( یا قاعده ی 2 )مصّوت + صامت )صامت(( باشد که این 
اصل در و واژه ی )رنجه ـ غنچه( صدق نمی کند. زیرا صامت دّوم آن ها )ج ـ چ( مختلف است.

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن« است. 
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پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

بلند + صامت + صامت( / حروف الحاقی: »ی« / حروف اصلی قافیه در  واژه های قافیه: فارسی، َرسی / حروف اصلی قافیه در »فارسی«: ارس ) مصّوت 
»َرسی«: َـ س )مصّوت کوتاه + صامت( / حروف الحاقی: »ی« / قافیه شدن واژه های »فارسی، َرسی« به دلیل یک سان نبودن حروف اصلی قافیه در آن ها 

نادرست است. 

بررسی سایر گزینه ها:

1( واژه های قافیه: می َزند، می ُکند / حروف اصلی قافیه: َـ ن )در »می زند«(، ُـ ن )در »ُکند«( / حروف الحاقی: َـ د }اگر چه مصّوت کوتاه در حرف اصلی قافیه 
متفاوت است اما چون به آخر واژه های قافیه شناسه ی »َـ د« الحاق شده، قافیه شدن این دو واژه درست است.{

3( واژه های قافیه: ابلهان، شهان / حروف اصلی قافیه: َـ ه / حروف الحاقی: ان }قافیه شدن این دو واژه، درست است{.

4( واژه های قافیه: آَمدند، ُشدند / حروف اصلی قافیه: شناسه ی »َـ ند« }اگر چه مصّوت کوتاه در حروف اصلی قافیه متفاوت است، اّما چون به آخر واژه های 
قافیه شناسه ی »َـ ند« الحاق شده، قافیه شدن این دو واژه درست است.{

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در بیت سوم واژگان قافیه عبارتند از:  »دوست« و حروف قافیه »وست« )مصوت + صامت + صامت( می باشد.

پاسخ: گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

گزینه ی 2 بر وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن است اما بقیه ی گزینه ها بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل می باشند.

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

چون »زلفکان« و »رخان« هر دو  عالمت جمع »ان« دارند و اگر این عالمت جمع حذف شود، ما بقی دو کلمه، هیچ اشتراکی با هم ندارند. »زلفک« و »رخ«.

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

فقط بیت »د« ترصیع دارد. 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 1: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاعل مستفعلن َفَعل 

گزینه 2: مفعول مفاعلن مفاعیل فعل یا مستفعل فاعالت مستفعل فع 

گزینه 4: مفعول مفاعلن مفاعیلن یا مستفعل فاعالت مستفِعل

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

شرط دوستی قافیه آن است که حروف مشترک واژه های قافیه طبق قاعده ی 1 )مصّوت بلند »1« یا »و«( یا قاعده ی 2 )مصّوت + صامت )صامت(( باشد که این 
اصل در و واژه ی )رنجه ـ غنچه( صدق نمی کند. زیرا صامت دّوم آن ها )ج ـ چ( مختلف است.

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن« است. 
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پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن شعر از تکرار چهار بار »مستفعلن« تشکیل شده است و بخش حذف شده از نظر هجایی به شکل »-U---« است و تنها گزینه 1 این شکل را تکمیل می  کند. 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 3، »مفتعلن مفتعلن فع، مفتعلن مفتعلن فع« است، بقیه  ی ابیات در وزن چهار بار مفتعلن سروده شده اند. 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 2، »مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع« است. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن ابیات: 

الف( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

ب( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

ج( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

د( فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن )دوری( 

پاسخ: گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 3 »فعالتن فعالتن فعالتن« است. 

در مصراع اول پایه  ها درست مشخص شده و در مصراع دوم به شکل زیر است: 

به شکر خنـ/ـده  ی شیرین / چو در آمد

    فعالتن      فعالتن         فعالتن 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

مشخصات سؤال: *دشوار* درس 2 علوم و فنون ادبی 2 

1( وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعل

2( وزن: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

3( وزن: فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

4( وزن: فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در رکن سوم مصراع دوم به  جای »مفتعلن«، »مفاعلن« آمده است. 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

سعـ / ِد / َی / گر / عا/ ش / قی / ُک / نی/ ُی / َج / وا/ نی: بر وزن »مفتعلن، فاعالُت، مفتعلن، فع«
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پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

علت نادرستی گزینه  های دیگر: 

گزینه 1: اساسی  ترین عامل پیدایی شعر، عاطفه است. 

گزینه 2: پس از عاطفه، وزن مهم  ترین عامل است.

گزینه 3: وزن در شعر جنبه  ی تزیینی ندارد، بلکه یکی از عوامل اصلی شعر فارسی است. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 1، آرام و کند است و بار عاطفی طرب و شادی به مخاطب القا نمی  شود، در حالی که سه گزینه دیگر وزنی طرب  انگیز دارند. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 1، طرب  انگیز و شاد است، ولی محتوا غمگین است.

وزن سایر گزینه ها طرب انگیز است و محتوای اشعار هم شاد است. 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در گزینه 3، هجای »زیست« در ترکیب »بازی است« هجای کشیده است. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در کلمات »نعیم، ایمن، کاین، نیل و تحقیق« مصوت بلند »ی« وجود دارد.

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

)6 هجا(بستناِیِمُپرَدحَقُرموَمخِمهَـرانیاالف(
--UU--UU--UU--

)۵ هجا(خا      هد     بودمن       بر       َق       رارتا       َت     ِنب(    َهـ     می     ِش
U-U-UU--U-U---

)8 هجا(قانِشعاِنیاِمِکبینمنِرقدِددیُدِشپیج(
-UU-U-U--UU-U-U-

)8هجا(شهرِیِزواَدرِزِکبینخنُسِینیواَرُتد(
UU--UU--UU--UU-

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ریَبچتانلسُگِمناگرِنساررخِلُگآن
-UU--UU--UU--UU-

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

فقط قافیه بیت »ج« غلط است - کلمات قافیه »بهره و توشه« است که قافیه نمی  شوند. 
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پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

علت نادرستی گزینه  های دیگر: 

گزینه 1: اساسی  ترین عامل پیدایی شعر، عاطفه است. 

گزینه 2: پس از عاطفه، وزن مهم  ترین عامل است.

گزینه 3: وزن در شعر جنبه  ی تزیینی ندارد، بلکه یکی از عوامل اصلی شعر فارسی است. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 1، آرام و کند است و بار عاطفی طرب و شادی به مخاطب القا نمی  شود، در حالی که سه گزینه دیگر وزنی طرب  انگیز دارند. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 1، طرب  انگیز و شاد است، ولی محتوا غمگین است.

وزن سایر گزینه ها طرب انگیز است و محتوای اشعار هم شاد است. 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در گزینه 3، هجای »زیست« در ترکیب »بازی است« هجای کشیده است. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در کلمات »نعیم، ایمن، کاین، نیل و تحقیق« مصوت بلند »ی« وجود دارد.

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

)6 هجا(بستناِیِمُپرَدحَقُرموَمخِمهَـرانیاالف(
--UU--UU--UU--

)۵ هجا(خا      هد     بودمن       بر       َق       رارتا       َت     ِنب(    َهـ     می     ِش
U-U-UU--U-U---

)8 هجا(قانِشعاِنیاِمِکبینمنِرقدِددیُدِشپیج(
-UU-U-U--UU-U-U-

)8هجا(شهرِیِزواَدرِزِکبینخنُسِینیواَرُتد(
UU--UU--UU--UU-

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ریَبچتانلسُگِمناگرِنساررخِلُگآن
-UU--UU--UU--UU-

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

فقط قافیه بیت »ج« غلط است - کلمات قافیه »بهره و توشه« است که قافیه نمی  شوند. 
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بررسی سایر گزینه ها: 

بیت »الف«: کلمات قافیه »مؤمنی و تردامنی«  ب حروف اصلی -ِ ن یا -َ ن + ی الحاقی 

بیت »ب«: کلمات قافیه »مدار و مدار« جناس تام است. 

بیت »د«: کلمات قافیه »خرد و ببرد«   به حروف اصلی: -َ ر+ -َ د الحاقی 

نکته: حروف الحاقی، حروفی مانند »وندها، مصوت بلند [ی]، مصوت کوتاه[-ِ])، ضمایر متصل، شناسه ها و ...« هستند که در انتهای کلمات قافیه تکرار 
می  شوند. 

نکته 2: در صورت وجود حروف الحاقی، متفاوت بودن مصوت کوتاه در حروف اصلی قافیه ایرادی ندارد، مانند بیت »الف«. 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

کلمات قافیه »چنان و جاودان« و قافیه  ی دوم »یزدان و بندشان« است. 

پاسخ: گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

در گزینه 4، کلمات قافیه درونی »کافران، مؤمنان و عاشقان« است که »ان« نشانه  ی جمع است و کلمات »کافر، مؤمن و عاشق« قافیه نمی  شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

ل« 
ُ
گزینه 1: کلمات قافیه »گل و ق

گزینه 2: کلمات قافیه »قرین و زمین« 

گزینه 3: کلمات قافیه »گوهری، مشتری و همی  بری«  

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 )--UU-----UU---( :2 شکل صحیح گزینه

کلمه »نو« متشکل از حروف »ن /-ُ/ و« )now( است و هجای بلند به حساب می  آید. 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت  ها: 

بیت الف: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

بیت ب: مستفعلن فع مستفعلن فع یا فعلن فعولن فعلن فعولن )دوری( 

بیت ج: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن )دوری( 

بیت د: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن )دوری( 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در قاعده 1 فقط مصوت بلند »ا« و »و« می تواند حرف قافیه باشد و در این بیت »و« در کلمه های »جادو« و »آهو« تنها حرف قافیه است اما حروف قافیه در سه 
بیت دیگر طبق قاعده ی 2 از مصوت + صامت )+ صامت( تشکیل شده است. 
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پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن شعر »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« است.

اوِیخوهاسرِلالَدلاوِیموهاِدلرجیزن
--U---U---U---U-

رفَطهرنزجاُچگردیودَرمیتمدسرچادر 
--U---U---U---U-

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 4 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن است.

در سایر گزینه  ها: پایه  های 3هجایی به  صورت زیر است:

گزینه 1: مفعول مفاعیل مفعول مفاعیلن یا مستفعٌل مفعولن مستفعٌل مفعولن

گزینه 2: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه 3: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

نکته: حروف الحاقی، حروفی هستند که به انتهای کلمات ملحق شده  اند، مانند تمام وندها، ضمایر، مصوت کوتاه کسره و مصوت بلند »ی« در انتهای کلمات. 
این حروف اگر به صورت یکسان در دو کلمه قافیه آمده باشد )مثل دلداران و یاران( کنار گذاشته می  شوند و حروف اصلی قافیه پیش از آن  ها به  شمار می  رود. این 

نکته در کتاب شما ذکر نشده است، اما در کنکور سراسری مورد پرسش بوده است. 

الف( کلمات قافیه »غیر - دیر«  حروف اصلی   -ِ یر 

ب( کلمات قافیه »جنید - قید«   حروف اصلی   وخت + -َ ن 

ج( کلمات قافیه »سوختن - افروختن«   حروف اصلی   وخت + -َ ن الحاقی 

د( کلمات قافیه »گزند - دردمند«   به حروف اصلی   -َ دند

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

الف( کلمات قافیه »فقر - عصر« حروف قافیه» -َ قر و -َ صر« که در صامت اختالف دارند. 

ب( کلمات قافیه »اوست - پوست« حروف اصلی »وست«

ج( در کلمات قافیه »بتان - رهزنان« » ان« الحاقی است و کلمات »بت و رهزن« قافیه نمی  شوند. 

د( کلمات قافیه »من - شدن« حروف اصلی »-َ ن«

پاسخ: گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گزینه 3: کلمات قافیه »با تبع - ورع« حروف اصلی »-َ ع«: مصوت + صامت 

سایر گزینه  ها: 

1( کلمات قافیه »بماند - خواند« حروف اصلی »اند«: مصوت + صامت + صامت 

2( کلمات قافیه »شوق - صاحب ذوق« حروف اصلی »-ُ وق«: مصوت + صامت + صامت 

4( کلمات قافیه »فکر- ذکر« حروف اصلی »-ِکر«: مصوت + صامت + صامت 



پاسخنامۀ عروض و قافیه

389

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن شعر »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« است.

اوِیخوهاسرِلالَدلاوِیموهاِدلرجیزن
--U---U---U---U-

رفَطهرنزجاُچگردیودَرمیتمدسرچادر 
--U---U---U---U-

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 4 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن است.

در سایر گزینه  ها: پایه  های 3هجایی به  صورت زیر است:

گزینه 1: مفعول مفاعیل مفعول مفاعیلن یا مستفعٌل مفعولن مستفعٌل مفعولن

گزینه 2: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه 3: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

نکته: حروف الحاقی، حروفی هستند که به انتهای کلمات ملحق شده  اند، مانند تمام وندها، ضمایر، مصوت کوتاه کسره و مصوت بلند »ی« در انتهای کلمات. 
این حروف اگر به صورت یکسان در دو کلمه قافیه آمده باشد )مثل دلداران و یاران( کنار گذاشته می  شوند و حروف اصلی قافیه پیش از آن  ها به  شمار می  رود. این 

نکته در کتاب شما ذکر نشده است، اما در کنکور سراسری مورد پرسش بوده است. 

الف( کلمات قافیه »غیر - دیر«  حروف اصلی   -ِ یر 

ب( کلمات قافیه »جنید - قید«   حروف اصلی   وخت + -َ ن 

ج( کلمات قافیه »سوختن - افروختن«   حروف اصلی   وخت + -َ ن الحاقی 

د( کلمات قافیه »گزند - دردمند«   به حروف اصلی   -َ دند

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

الف( کلمات قافیه »فقر - عصر« حروف قافیه» -َ قر و -َ صر« که در صامت اختالف دارند. 

ب( کلمات قافیه »اوست - پوست« حروف اصلی »وست«

ج( در کلمات قافیه »بتان - رهزنان« » ان« الحاقی است و کلمات »بت و رهزن« قافیه نمی  شوند. 

د( کلمات قافیه »من - شدن« حروف اصلی »-َ ن«

پاسخ: گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گزینه 3: کلمات قافیه »با تبع - ورع« حروف اصلی »-َ ع«: مصوت + صامت 

سایر گزینه  ها: 

1( کلمات قافیه »بماند - خواند« حروف اصلی »اند«: مصوت + صامت + صامت 

2( کلمات قافیه »شوق - صاحب ذوق« حروف اصلی »-ُ وق«: مصوت + صامت + صامت 

4( کلمات قافیه »فکر- ذکر« حروف اصلی »-ِکر«: مصوت + صامت + صامت 
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پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

گزینه 2: کلمات قافیه »سالکان - رهروان«: »ان« در هر دو کلمه عالمت جمع است و به یک معنا تکرار شده است، پس آن  ها را کنار می  گذاریم و کلمات »سالک 
و رهرو« هم در صامت و هم در مصوت اختالف دارند. بررسی سایر گزینه  ها: 

1( کلمات قافیه »کفش - رخش« که در صامت »خ« و »ف« اختالف دارند و در مصوت »-َ« و صامت »ش« مشترک  اند. 

3( کلمات قافیه »شادبخت - نشست« که در صامت »خ« و »س« اختالف دارند و در مصوت »-َ« و صامت »ت« مشترک  اند.

4( کلمات قافیه »هیچ-گیج« که در صامت »چ« و »ج« اختالف دارند و در مصوت »ی« مشترک  اند. 

پاسخ: گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

کلمات قافیه ی اصلی »آزاد - آباد« کلمات قافیه  ی دوم »غم – هم« 

بررسی سایر گزینه  ها:

1( کلمات قافیه »دیده – پسندیده« اما کلمات »همه – جمله« قافیه نمی  شوند.

2( کلمات قافیه »دید – پدید« و کلمه  ی »آئینه« تکرار است و قافیه نمی  شوند.

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

یمراَدرلیَدنینُچشیَوحچِکسدِرراَمالف(
U-U-UU--U-U-UU--

بییاَنِنخاِلچلِزدانرنِرِطخاِیفاصد(
U-U-UU--U-U-UU--

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

جاآنِکتتسَرعشِیجاتانُبِمبزگزینه ی 3:
-UU--U-U-UU--

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

ریدگیزلمنِهَرمتالَسِبقانفیَرای
-U--UU--UU---
هستریکاغانُمَردیِرَدِبتاراَمک
UU--UUU-UU----

↓

کوتاه به بلند
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پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

نوبشزراِلاهازتیمسُقعشِررااس
--U-U----U-U--
زیجاِحِیتیُمفوزقیراَعِفِرعانز
--U

U
↓

U----
−
U
↓

U
↓

U--

       کوتاه به 
بلند

کوتاه به بلند          بلند به کوتاه

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

1( حذف همزه در ترکیب »دل از« 

2( تغییر مصوت بلند به کوتاه در کلمه »شادی« که هجای »دی« کوتاه می  شود.

4( تغییر مصوت کوتاه به بلند در »ی« میانجی بعد از کلمه  ی »شایسته « 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن هر چهار گزینه »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« است. 

در گزینه 1 هجای کوتاه »ِب« در کلمه ی »شّکرلِب « بلند می  شود. 

در گزینه 3 هجاهای »ِخ« و »ِن« در کلمه »رِخ و طعِن« بلند می  شوند.

در گزینه 4 هجای »ُت« در کلمه  ی »تو« بلند می  شود. 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

نابیُتِیرودرُمَرکوَرمگِنجاهر
--UU--UU--UU--
نیستسیکُترزغیِبِددیِکَمُدَمردر
--UUU-UU--UU--

↓

کوتاه به بلند

↓

حذف همزه

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

نستطاسلگرَاتقسعشَنرکاراِکهر
-U--UU--UU---- -U
هستریکاَدرِکرداپنَمچهیراِوُت
UU--UU--UU---- -U

فع لنفعالتنفعالتنفعالتن
رکن اول مصراع اول آوردن فاعالتن به جای فعالتن دارد. 

در هر دو مصراع به جای »فعلن « رکن »فع لن« آمده است و ابدال است.

هر دو مصراع با هجای کشیده تمام شده است. 
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پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

نوبشزراِلاهازتیمسُقعشِررااس
--U-U----U-U--
زیجاِحِیتیُمفوزقیراَعِفِرعانز
--U

U
↓

U----
−
U
↓

U
↓

U--

       کوتاه به 
بلند

کوتاه به بلند          بلند به کوتاه

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

1( حذف همزه در ترکیب »دل از« 

2( تغییر مصوت بلند به کوتاه در کلمه »شادی« که هجای »دی« کوتاه می  شود.

4( تغییر مصوت کوتاه به بلند در »ی« میانجی بعد از کلمه  ی »شایسته « 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن هر چهار گزینه »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« است. 

در گزینه 1 هجای کوتاه »ِب« در کلمه ی »شّکرلِب « بلند می  شود. 

در گزینه 3 هجاهای »ِخ« و »ِن« در کلمه »رِخ و طعِن« بلند می  شوند.

در گزینه 4 هجای »ُت« در کلمه  ی »تو« بلند می  شود. 

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

نابیُتِیرودرُمَرکوَرمگِنجاهر
--UU--UU--UU--
نیستسیکُترزغیِبِددیِکَمُدَمردر
--UUU-UU--UU--

↓

کوتاه به بلند

↓

حذف همزه

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

نستطاسلگرَاتقسعشَنرکاراِکهر
-U--UU--UU---- -U
هستریکاَدرِکرداپنَمچهیراِوُت
UU--UU--UU---- -U

فع لنفعالتنفعالتنفعالتن
رکن اول مصراع اول آوردن فاعالتن به جای فعالتن دارد. 

در هر دو مصراع به جای »فعلن « رکن »فع لن« آمده است و ابدال است.

هر دو مصراع با هجای کشیده تمام شده است. 
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پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 4، »فاعالتن فاعالتن فاعلن« است. 

1( بر وزن »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است. که شاعر در دو مصراع در رکن اول از »فاعالتن« استفاده کرده است. 

2( بر وزن »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است که شاعر در رکن اول مصراع دوم از »فاعالتن« استفاده کرده است.

3( بر وزن »فعالتن مفاعلن فعلن« است که شاعر در رکن اول مصراع اول از »فاعالتن« استفاده کرده است. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

فقط در بیت »د« این اختیار در نیم  مصراع وزن دوری وجود دارد. 

در این بیت کلمات »نیست و سرو« در پایان نیم  مصراع وزن دوری است و باید هجای کشیده را بلند در نظر بگیریم.

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن هر چهار گزینه »مستفعل فاعالت مستفعل« است. 

گزینه 3:

ابدال

↓

مترحهانَجمزُدمرندبیکم
----U-U---
ردزاُدَیگرشبیدِکچنهر

-     UU     -    -
U     U    -   U

--

مستفعلفاعالتمستفعل

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن هر چهار گزینه »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است و در هر چهار گزینه اختیار آوردن »فاعالتن« به جای »فعالتن« و بلند در نظر گرفتن هجای پایانی 
وجود دارد، ولی فقط در گزینه 4 ابدال هم وجود دارد.

شاعر در رکن آخر مصراع اول به جای »فعلن« از »فع لن« استفاده کرده است. 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

ابدال

↓

ددگرمنچفسَقکینشدباکی
----U-U---

ددگرمنِمکاُمگاُخ ِرَدرَون
--UU-U-U---

مستفعلفاعالتمستفعُل
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پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت اول »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« است. در مصراع دوم شاعر وزن را به صورت »مستفعل مفعولن مستفعل مستف« آورده است که رکن دوم 
ابدال دارد. 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

1( آوردن »فاعالتن« به جای »فعالتن« دارد.

2( ابدال دارد، شاعر در رکن آخر به  جای »فعلن« از »فع  لن« استفاده کرده است.

3( بلند در نظر گرفتن هجای پایانی دارد

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن این بیت »مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفِعُل مستعفل مستفعل مستف« است و در این دو نوع تقسیم    بندی، رکن »َفَعل« وجود ندارد. 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 4: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاِعُل مستفعلن َفَعل است. 

1( مفعتلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

2( فاعالتن مفاعلن فعلن

3( فعولن فعولن فعولن فعل 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »ج«  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

وزن بیت »د«  مفعول مفاعلن فعولن یا مستفِعل فاعالت مستف 

وزن بیت »الف«  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

وزن بیت »ب«  فعالتن فعالتن فعلن 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 1: مستفعلن مفاِعُل مستفعلن فعل 

پاسخ: گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

گزینه 4 در ترکیبات »در این«، »راه ایمنیم«، »ایمنیم از« و »دیگر است« حذف همزه وجود دارد. 

حذف همزه در سایر گزینه  ها: 

1( در ترکیب »شوید آسوده« و »بیارید ای«  

2( در ترکیب »مشکل این« و »این است«

3( در ترکیب »در انتظار« و »بر آیی« 
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پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت اول »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« است. در مصراع دوم شاعر وزن را به صورت »مستفعل مفعولن مستفعل مستف« آورده است که رکن دوم 
ابدال دارد. 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

1( آوردن »فاعالتن« به جای »فعالتن« دارد.

2( ابدال دارد، شاعر در رکن آخر به  جای »فعلن« از »فع  لن« استفاده کرده است.

3( بلند در نظر گرفتن هجای پایانی دارد

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن این بیت »مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفِعُل مستعفل مستفعل مستف« است و در این دو نوع تقسیم    بندی، رکن »َفَعل« وجود ندارد. 

پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 4: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاِعُل مستفعلن َفَعل است. 

1( مفعتلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

2( فاعالتن مفاعلن فعلن

3( فعولن فعولن فعولن فعل 

پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »ج«  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

وزن بیت »د«  مفعول مفاعلن فعولن یا مستفِعل فاعالت مستف 

وزن بیت »الف«  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

وزن بیت »ب«  فعالتن فعالتن فعلن 

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه 1: مستفعلن مفاِعُل مستفعلن فعل 

پاسخ: گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

گزینه 4 در ترکیبات »در این«، »راه ایمنیم«، »ایمنیم از« و »دیگر است« حذف همزه وجود دارد. 

حذف همزه در سایر گزینه  ها: 

1( در ترکیب »شوید آسوده« و »بیارید ای«  

2( در ترکیب »مشکل این« و »این است«

3( در ترکیب »در انتظار« و »بر آیی« 
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پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

درزینَءمنیُکلبَطدیراُمطشانیاب
U-U-UU--U-U-UU--
مستقاَمِتجسُخاینِفوقهانَجُدتَدعاَس
U-U

U
UU--U-U-UU--

                   
↓

کوتاه به بلند

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

میتشدانرَمُتِمسیِمَهـآنیزتیُمش
-

−

U

↓

--UU-
U
↓

UU--UU-

کوتاه به بلندبلند به کوتاه
راجمعازمیَدُشترراَفِکحجرزَذبگ

-

U

-

-

UU--UU----

پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(    سوال

عشقِیِنخامیِرَدِشگوِبِقحلَدمشتا
-U--UU-

U
↓

UU--UU-

کوتاه به بلند
دمبارکباُمِبنویزمیَغیدماَدهر
-U--U

U
↓

−
--UU----

   بلند به کوتاه

پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »مستفعلن مفاعٌل مستفعلن فعل یا مفعوٌل فاعالٌت مفاعیٌل فاعلن« است که تقطیع آن نیز کاماًل به همین شکل است.

دقت کنید که در انتهای کلمه  ی »خسرو« صامت »و« وجود دارد و تقطیع آن به  صورت دو هجای بلند است: ُخس)-( ُرو )-(
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گزینه »1« صحیح است.(    سوال

نشانه  های هجایی بیت سئوال بدین صورت است:

رینشیِچُدَبندلِچِکَجدُگنَنموهــدر
باستزیِچُعبوَمطِچِکَیدیانفوصـدر
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تقطیع بیت صورت سئوال به شکل زیر است:

َندداِببِغیِمِعلِبریموِتَجحا
ماَصمِیِرَصخِرزیِبهیچاِنُبدر
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ

فعمفتعلنفاعالٌتمفتعلن

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 ارکان بیت دوم را می  توان به دو صورت تقطیع کرد: )فقط مصراع  های اول تقطیع می  شوند.(

عشقِزَودُبییهاَرلَوصــِبَگرَمَتمًگف
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
َفعلمستفعلنمفاعُلمستفعلن

بررسی سایر گزینه  ها: گزینه » «:

رایاتانسدوِلحاَیزِغِرفاُتَگرَا
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

لنفعمفاعلنفعالتنمفاعلن
)تکرار چهار باغ مفاعیلن(

گزینه »4«:

َبتریَفِدلِتکاَرَحزونموُدَبنِسناَتُم
ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪

فاعالتنفعالتفاعالتنفعالُت

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 عالمت هجایی بیت چهارم معادل عالمت  های ذکر شده در صورت سئوال است: )فقط مصراع  های اول بررسی می  شوند(

َرمَظَنَتزَلیاِختیَرفِبُتتاترفـَن
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

بررسی سایر گزینه  ها: گزینه »1«:

َهمگاِنمنیِبتیخواَننکتَرفِتَهـُد
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
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گزینه »1« صحیح است.(    سوال

نشانه  های هجایی بیت سئوال بدین صورت است:

رینشیِچُدَبندلِچِکَجدُگنَنموهــدر
باستزیِچُعبوَمطِچِکَیدیانفوصـدر
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تقطیع بیت صورت سئوال به شکل زیر است:

َندداِببِغیِمِعلِبریموِتَجحا
ماَصمِیِرَصخِرزیِبهیچاِنُبدر
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ

فعمفتعلنفاعالٌتمفتعلن

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 ارکان بیت دوم را می  توان به دو صورت تقطیع کرد: )فقط مصراع  های اول تقطیع می  شوند.(

عشقِزَودُبییهاَرلَوصــِبَگرَمَتمًگف
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
َفعلمستفعلنمفاعُلمستفعلن

بررسی سایر گزینه  ها: گزینه » «:

رایاتانسدوِلحاَیزِغِرفاُتَگرَا
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

لنفعمفاعلنفعالتنمفاعلن
)تکرار چهار باغ مفاعیلن(

گزینه »4«:

َبتریَفِدلِتکاَرَحزونموُدَبنِسناَتُم
ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪

فاعالتنفعالتفاعالتنفعالُت

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 عالمت هجایی بیت چهارم معادل عالمت  های ذکر شده در صورت سئوال است: )فقط مصراع  های اول بررسی می  شوند(

َرمَظَنَتزَلیاِختیَرفِبُتتاترفـَن
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

بررسی سایر گزینه  ها: گزینه »1«:

َهمگاِنمنیِبتیخواَننکتَرفِتَهـُد
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
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گزینه »2«:

نیُطَببر باُگَشنُخشوِدهــشابا
ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ

گزینه »3«:

ییداُخُیکیپاُتِکَیمگوُتِرذککاِلَم
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 پایه  های آوایی بیت دوم به این صورت است: )بررسی مصراع  های اول(

یدشاُدَرنآمیِدَسجراتشَرصوتانَرسَپبت
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
بررسی سایر گزینه  ها: گزینه » «:

ضاِرِجتاِبَشدِکَسرراُترَفقِرریَس
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

فِعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
گزینه »3«:

َلندُبِخَچرِبمنتَدسَسدِرَن
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪

فِعلنمفاعلنفعالتن
گزینه »4«:

نیَمِرِطخاَدرُتِکَرمِطخاِدسوآ
∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

مفعوُل

فاعالُت

فاعلنمفاعیُل

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت سوم بدین صورت است: )بررسی مصراع  های اول(

لیِبباِتروهاِیسوَدنُشَدمیباَگر
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

بررسی سایر گزینه  ها: گزینه »1«:

َظرَنتگفـَنمُکِچیتروِبِکَتمُگفـ
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

َفَعلمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل
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گزینه »2«: 

َندُکمیِنَمنَچِلِمیراچَمنِنماَچِوَسر
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
گزینه »4«:

راَمددیَسنَپریاِدهِبِدُمژِدهِبِدُمژ
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ـــ∪∪ــ

)چهار بارر مفتعلن( 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه سوم فقط به همان صورت نوشته می  شود اما وزن سایر گزینه  ها را می  توان شکلی دیگر نیز نوشت:

بررسی سایر گزینه  ها: گزینه »1«:

ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ
)وزن اول(فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

)وزن دوم(فعلمستفعلنمفاِعُلمستفعلن
گزینه »2«: 

ــــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ
مفاعیلنمفاعلنمفعوُل

ُمستفِعلفاعالُتمستفِعل

گزینه »4«: 

ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ
فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

لنفعمستفعُلمستفعُلمستفعُل

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 شاعر در پایان مصراع دوم به جای »َفِعلن«، »َفع ُلن« به کار برده است:

َظرَنِلَاهدِصیدکروانتفلطُقخلب
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
راناداِغُمردَرنگیَنمداُدَبنب

ــ∪

گزینه »1«:

تمنسداشتداسفیوکسونزفرونحسآننزَم
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪
زعشک

َ
راخاِلیُزردناروُبمتِعصِیِدَپرق
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گزینه »2«: 

َندُکمیِنَمنَچِلِمیراچَمنِنماَچِوَسر
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
گزینه »4«:

راَمددیَسنَپریاِدهِبِدُمژِدهِبِدُمژ
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ـــ∪∪ــ

)چهار بارر مفتعلن( 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه سوم فقط به همان صورت نوشته می  شود اما وزن سایر گزینه  ها را می  توان شکلی دیگر نیز نوشت:

بررسی سایر گزینه  ها: گزینه »1«:

ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ
)وزن اول(فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

)وزن دوم(فعلمستفعلنمفاِعُلمستفعلن
گزینه »2«: 

ــــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ
مفاعیلنمفاعلنمفعوُل

ُمستفِعلفاعالُتمستفِعل

گزینه »4«: 

ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ
فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

لنفعمستفعُلمستفعُلمستفعُل

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 شاعر در پایان مصراع دوم به جای »َفِعلن«، »َفع ُلن« به کار برده است:

َظرَنِلَاهدِصیدکروانتفلطُقخلب
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
راناداِغُمردَرنگیَنمداُدَبنب

ــ∪

گزینه »1«:

تمنسداشتداسفیوکسونزفرونحسآننزَم
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪
زعشک

َ
راخاِلیُزردناروُبمتِعصِیِدَپرق
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گزینه »3«:

یمگومیگرِدِرباُموَاِتگفهاربا
ــــــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

یمبومیُخدِبَنرهاینِدشدلِنَمک
)در این بیت ابدال وجود ندارد اما اختیار وزنی »استفاده از فعالتن به جای فاعالتن« در ابتدای مصراع دوم به کار رفته است.(

گزینه »4«:

رفتُدَزغمتیبُدجیَرنبمجربیکَان
ـ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ
نیمُکبئیفاصکراداخدریشازبا

)در این بیت، هجای کشیده  ی آخر مصراع  ها بلند حساب می  شود اما اختیار ابدال ندارد.(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

منِدمیُاپرِلِدتینبسنکسزرمکفطر
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

نینَزناِدیخوِلوصازبیشکنزمرافَسر
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

گزینه »3«:

اوِنزاروُفِیراندَزبرگرَنَمدا
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

)مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

گزینه ی »2« پاسخ صحیح است.(    سوال

-U / - - U / -  -  U / - - U   :تقطیع بیت این گونه است

-U / - - U / -  U  U / - - U                                             

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 گزینه ی 1، بر وزن »فاعالتن فاعالتن فاعلن« بحر »رمل مسدس محذوف« سروده شده ااست. اما سایر گزینه ها بر وزن »فعولن، فعولن، فعولن، فعل« و در 
بحر متقارب است.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

قافیه در بیت گزینه ی 4 طبق قاعده ی 2 از مصوت + صامت ساخته شده است. بیت گزینه ی 4: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم / محصول دعا در ره جانانه 
نهادیم.

ردیف: نهادیم واژه های قافیه : میخانه، جانانه، حروف مشترک: انه )اِن( ، ِـ الحاقی، ان: اصلی = مصوت + صامت 

واژه های قافیه بیت گزینه ی 1: می بستیمش ، پیوستیمش ـ )یمش: الحاقی( َـ ست: حروف اصلی، مصوت + دو صامت 
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بیت گزینه ی 2: می بیختند، ریختند، جانانه، حروف مشترک: انه )اِن(، ِـ الحاقی بیت گزینه ی 3: جدایی، آشنایی، مصوت: بلند »ا« حرف اصلی و قاعده ی 1، 
یی: الحاقی

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ِنستدانرِغیکنانچتمِوشِنفروُحنینَم
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1« و »3«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )در پایان مصراع دوم به جای َفِعُلن، فع ُلن آمده است.(

جلخبباچهیبقیساُدهـشازیمن
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
نارعِسگنرُدآنمنِزِدبررراق

گزینه »4« صحیح است.

طرخاِدسوآومشهنراپیُچ
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

خمِقُوراَزرُجبشمنوَنکشمباکَمن
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

شمیونننغاُمرپینَخُسگرنمُکچ 
ــــــــ∪∪ــ∪∪∪ــــ∪∪

 )مصراع اول 1۵ هجا، مصراع دوم 14 هجا(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2« صحیح است.

ذشتگبتانسبوفطربرکمموَسزینا
نیَرتنسگرنُتهسلیگی بوکجبع
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)هر مصراع از 1۵ هجا تشکیل شده است.( 

گزینه »3«:

گلچعشمآنربهـرزصبهچادرتمخسو
میَتُرسکومالحاتزَغسِرفاکانترِهشا
ــ∪ــــــ∪∪ــــ∪ــــــ∪ــ

)هر مصراع از 1۵ هجا تشکیل شده است.(

گزینه »4«:

رانپیِدَپنبزتاُمسرناواج
بهوانَجِتبخاززپییراک
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)هر مصراع از یازده هجا تشکیل شده.(
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بیت گزینه ی 2: می بیختند، ریختند، جانانه، حروف مشترک: انه )اِن(، ِـ الحاقی بیت گزینه ی 3: جدایی، آشنایی، مصوت: بلند »ا« حرف اصلی و قاعده ی 1، 
یی: الحاقی

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ِنستدانرِغیکنانچتمِوشِنفروُحنینَم
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1« و »3«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )در پایان مصراع دوم به جای َفِعُلن، فع ُلن آمده است.(

جلخبباچهیبقیساُدهـشازیمن
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
نارعِسگنرُدآنمنِزِدبررراق

گزینه »4« صحیح است.

طرخاِدسوآومشهنراپیُچ
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

خمِقُوراَزرُجبشمنوَنکشمباکَمن
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

شمیونننغاُمرپینَخُسگرنمُکچ 
ــــــــ∪∪ــ∪∪∪ــــ∪∪

 )مصراع اول 1۵ هجا، مصراع دوم 14 هجا(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2« صحیح است.

ذشتگبتانسبوفطربرکمموَسزینا
نیَرتنسگرنُتهسلیگی بوکجبع
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)هر مصراع از 1۵ هجا تشکیل شده است.( 

گزینه »3«:

گلچعشمآنربهـرزصبهچادرتمخسو
میَتُرسکومالحاتزَغسِرفاکانترِهشا
ــ∪ــــــ∪∪ــــ∪ــــــ∪ــ

)هر مصراع از 1۵ هجا تشکیل شده است.(

گزینه »4«:

رانپیِدَپنبزتاُمسرناواج
بهوانَجِتبخاززپییراک
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)هر مصراع از یازده هجا تشکیل شده.(
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 هجاهای »رشک، شعر و عصر« کشیده هستند. اما در گزینه  های دیگر دو هجای کشیده وجود دارد:

گزینه »1«: قوب )در یعقوب( ریر 0در ضریر(، گزینه »2«: زاد )در نزاد(، نین )در چنین(، گزینه »4«: بخت، سعد

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

صورت به  نیز  آن  هجایی  عالیم  که  است  سروده  فع  مفتعلن،  فاعالت،  مفتعلن  وزن  بر  )ص(  اسالم  پیامبر  وصف  در  را  نظر  مورد  بیت   سعدی 
 - / - U U - / U – U - / - U U – است.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 در این بیت از اختیار شاعری استفاده نشده است.

کشبِنقاشعاِرِچهریپریابتاِع
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
ندکِبفاجصدِیفی التِمِرشک یکک 

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: 

راِصِقصردرابگینرنراِصُغصردراَسنمدا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

غمزمیشاهرُحصبهرَمنکشاننفخوِهآاین
)حذف همزه )اختیار زبانی( در هجای چهارم و دوازدهم مصراع اول و هجای پنجم مصراع دوم(

گزینه »2«:

رابخودشنیفاِمَلعاکترشپیزان
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)اختیار وزنی: بلند حساب کردن هجای کشیده  ی پایان مصراع اول(

گزینه »3«:

رامتتسلخازنشبییطنقردام
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ـت∪
ندراریهـجوِندایکِرهـگوِرقدک

ــــ
)اختیار وزنی: استفاده از فع لن، به جای َفِعلن در گایان مصراع دوم(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

حروف قافیه در بیت زیر فقط »َـ ت« است:

گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت زان یار دل نوازم شکریست با شکایت 
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گزینه »1«صحیح است.(    سوال

 وزن بیت اول بدین صورت است )فقط مصراع اول بررسی می  شود.(:

راُتَشبِامِکریاَندُکرَنذ
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

فاعلنمفتعلنمفتعلن
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«:

ِدهُشتشراَددباِدهِبکیخاُچِبآ
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

فاعلنمفتعلن

مفتعلن

فاعلن

گزینه »3«: 

قانِشعانزالِقعاداباردو
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

فاعلنفاعالتنفاعالتن
گزینه »4«: 

ییُتجبوارادمیاوییُتجبحارادشیُخر
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 ارکان هجایی بیت صورت سئوال بدین شکل است:

هانِپندَمنامیَاِحروفیَرَطاز
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

فعمفتعلنمفتعلنمفتعلن

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت سئوال بدین صورت است:

َزدساَغلَدُمداَصدزدداَرنَدِتُنکَصد
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

مفعوُل

مفاعیلن

مفاعیلنمفعوُل
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گزینه »1«صحیح است.(    سوال

 وزن بیت اول بدین صورت است )فقط مصراع اول بررسی می  شود.(:

راُتَشبِامِکریاَندُکرَنذ
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

فاعلنمفتعلنمفتعلن
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«:

ِدهُشتشراَددباِدهِبکیخاُچِبآ
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

فاعلنمفتعلن

مفتعلن

فاعلن

گزینه »3«: 

قانِشعانزالِقعاداباردو
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

فاعلنفاعالتنفاعالتن
گزینه »4«: 

ییُتجبوارادمیاوییُتجبحارادشیُخر
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 ارکان هجایی بیت صورت سئوال بدین شکل است:

هانِپندَمنامیَاِحروفیَرَطاز
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

فعمفتعلنمفتعلنمفتعلن

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت سئوال بدین صورت است:

َزدساَغلَدُمداَصدزدداَرنَدِتُنکَصد
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

مفعوُل

مفاعیلن

مفاعیلنمفعوُل
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گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت »ب« و »د« همسان دو لختی است:

ب( 

راَجماُدنیشُتُگفَودُبِخشِچاوِبَلبا
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
د( 

ِتُهفَنَبدِمَچشَوزِتُکفِشهاِفُکوُاش
∪ــ∪ــ∪ــــ∪ــ∪ــ∪ــــ

مفعوُل

فاعالُتن

فاعالتنمفعوُل

)نکته: در اوزان همسان دو لختی، هرگاه در پایان هر لختی هجای کوتاه قرار بگیرد، همواره هجای بلند محسوب می  شود.(

بررسی سایر موارد:

الف(

راُتَدمورراَبتشآکیِیاز
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

فاعلنفاعالتنفاعالتن
ج( 

بزمکنِتسراآُنُکهیشاُتهشاای
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

مفعوُل

مفاعیُل

فعولنمفاعیُل

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت گزینه ی »2« بدین صورت است:

رودیشاِبگوتَرفگرَلُگ
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪

فعلنمفاعلنفعالتن

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »1« و »4«:

گرِنرشوُپرِمَلعاگرِنرجوَمهقشعا
نیَمِزَنغآنِیِدپرنیَمِزَمغشیُمَخای

ــ∪∪ــــ∪ــ ــ   ∪ــ        ∪      ∪ــ    ∪     ∪     ــ

مفتعلمفتعلنمفتعلنمفتعلن
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گزینه »3«:

راداُخِقِعشِرَمَکَرتصوِیِدبنَندُکِچ
ــــ∪∪ــU∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

فعالتنفعالتنفعالتنفعالتن
نکته: )هجای کوتاه یازدهم )ِر( به دلیل اضافه شدن )کسره( بلند به حساب می  آید(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 حروف اصلی در این گزینه »و« و قاعده )1( است. بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »1«: ببری و پری: ی  ]الحاقی[ / َــ  ]اصلی[ / قاعده 2

گزینه »2«: یار و بی  قرار : ار  ]اصلی( / قاعده 2

گزینه »3«: دراز و پرواز: از  ]اصلی( / قاعده 2

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

ـ بیت »د«: مه رو و گیسو واژگان قافیه »و« حرف اصلی )قاعده(

بیت »هـ«: می  گویم و می  جویم واژگانن قافیه »و« حرف اصلی )قاعده 1(

بررسی سایر گزینه  ها:

»الف«: در داد و سر دادد واژگان قافیه »َــ ر« حرف اصلی )قاعده 2(

»ب«: دشمن و من واژگان قافیه »َــ ن« حرف اصلی )قاعده 2(

»ج«: می  بازد و می  بارد واژگان قافیه »َــ د« حرف اصلی )قاعده 2(

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ـ بررسی ابیات نادرست:

بیت »د«: باری و خاری: ]ی[ حروف الحاقی ]ار[ حروف اصلی و قاعده 2

بیت »هـ«: پای و عقده گشای: ]ی[ حروف الحاقی و ]ا[ حروف اصلی قاعده 1

بررسی سایر گزینه  ها:

»الف«: انگیز و بستیز  ی ز )قاعده 2( / »ب«: دست و هست  َــ ست )قاعده 2( / »ج«: بنده و تابنده  َــ ند + ه )الحاقی( )قاعده 2( 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

احتیاط ـ اعتماد  »اد« و »اط«  حروف اصلی مشترک نیست

عشق ـ صدق  »ِــ دق« و »ِــ ش ق«  حروف اصلی مشترک نیست

مکث ـ بحث  »َــ ک ث« و »َــ ح ث«  حروف اصلی مشترک نیست

درو ـ مگو  »»ُــ و « و »م و«  حروف اصلی مشترک نیست

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 نهنپان و پلنگان / / آشنا شنا، آشنا  صمیمی، هم  نشین
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گزینه »3«:

راداُخِقِعشِرَمَکَرتصوِیِدبنَندُکِچ
ــــ∪∪ــU∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

فعالتنفعالتنفعالتنفعالتن
نکته: )هجای کوتاه یازدهم )ِر( به دلیل اضافه شدن )کسره( بلند به حساب می  آید(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 حروف اصلی در این گزینه »و« و قاعده )1( است. بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »1«: ببری و پری: ی  ]الحاقی[ / َــ  ]اصلی[ / قاعده 2

گزینه »2«: یار و بی  قرار : ار  ]اصلی( / قاعده 2

گزینه »3«: دراز و پرواز: از  ]اصلی( / قاعده 2

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

ـ بیت »د«: مه رو و گیسو واژگان قافیه »و« حرف اصلی )قاعده(

بیت »هـ«: می  گویم و می  جویم واژگانن قافیه »و« حرف اصلی )قاعده 1(

بررسی سایر گزینه  ها:

»الف«: در داد و سر دادد واژگان قافیه »َــ ر« حرف اصلی )قاعده 2(

»ب«: دشمن و من واژگان قافیه »َــ ن« حرف اصلی )قاعده 2(

»ج«: می  بازد و می  بارد واژگان قافیه »َــ د« حرف اصلی )قاعده 2(

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ـ بررسی ابیات نادرست:

بیت »د«: باری و خاری: ]ی[ حروف الحاقی ]ار[ حروف اصلی و قاعده 2

بیت »هـ«: پای و عقده گشای: ]ی[ حروف الحاقی و ]ا[ حروف اصلی قاعده 1

بررسی سایر گزینه  ها:

»الف«: انگیز و بستیز  ی ز )قاعده 2( / »ب«: دست و هست  َــ ست )قاعده 2( / »ج«: بنده و تابنده  َــ ند + ه )الحاقی( )قاعده 2( 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

احتیاط ـ اعتماد  »اد« و »اط«  حروف اصلی مشترک نیست

عشق ـ صدق  »ِــ دق« و »ِــ ش ق«  حروف اصلی مشترک نیست

مکث ـ بحث  »َــ ک ث« و »َــ ح ث«  حروف اصلی مشترک نیست

درو ـ مگو  »»ُــ و « و »م و«  حروف اصلی مشترک نیست

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 نهنپان و پلنگان / / آشنا شنا، آشنا  صمیمی، هم  نشین
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بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: ویران و شبستان / گزینه »3«: آب و افراسیاب / گزینه »4«: روشن  روان و روان واژگان قافیه هستند. 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 دام و جام  ام حروف اصلی / حروف الحاقی.

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »2«: نهانش، زبانش  ان + َــ ش )الحاقی(

گزینه »3«: یاران، میخواران  ار + ان )الحاقی(

گزینه »4«: نشانه، میانه  ان + ه )الحاقی(

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 جویم، پویم و گویم واژگان قافیه محسوب می  شوند.

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 مادر + ان / لب + ان  حروف اصلی نداریم. 

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 تقطیع مصراع اول بیت گزینه »4«:

لمِدغمرتَءسنتشَجلَءـِغـتیِبءاب
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«: سخن از  ُس خ نز / سر افراز  َس َرف راز

گزینه »3«: بود آن  بو دان

گزینه »4«: شد ای  ُش دی

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 وزن مشترک ابیات »الف« و »هـ« فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

بررسی سایر گزینه  ها:

بیت »ب«: مفعول فاعالَت مفاعیُل فاعلن

بیت »ج«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

بیت »د«: فاعالتن فاعالتن فاعلن
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گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 مستفعُل فاعالُت فع ُلن

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »1«: فاعالتن مفاعلن َفَعلن

گزینه »2«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گزینه »3«: مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع لن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: ∪∪ــ∪ / ــ∪ــ ــ / ∪∪ــ∪ / ــ∪ــ ــ

گزینه »2«: ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ∪∪ـ

گزینه »4«: ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ∪∪

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 بیت »ب« دیو، باز و دار  3 هجای کشیده / بیت »د« دوست، خواس و ایم در واژه  ی خواسته  ایم  3 هجای کشیده بررسی سایر گزینه  ها:

بیت »الف«: عشق  1 هجای کشیده

بیت »ج«: ــ ندارد

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ُـسرَـدزَـدَـنُـکغِـرافِـکقشِـعوک
مصصمصصمصمصمصصمصمصمصصصمصمص
مَــباتِـک
صمصمصمص

)گروه مولفان علوی( )پایه دهم ـ درس پنجم ـ صامت و مصوت(

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن سایر ابیات:

1( فعالتن فعالتن فعالتن َفَعلن

2( مفاعلین مفاعلین فعولن

4( مستفعلن مفاعلن مستفعلن َفَعل

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

کلمات قافیه در این بیت: عزیز و مویز، و حروف قافیه: »یز« است. 

بررسی سایر ابیات: 

بیت »1«: ُمبَدل و کاِهل: حروف قافیه در اولی »َــ ل« در دومی »ِــ ل«

بیت »3«: حروف قافیه در اولی »َــ شت« در دومی »ِــ شت«
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گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 مستفعُل فاعالُت فع ُلن

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »1«: فاعالتن مفاعلن َفَعلن

گزینه »2«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گزینه »3«: مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع لن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: ∪∪ــ∪ / ــ∪ــ ــ / ∪∪ــ∪ / ــ∪ــ ــ

گزینه »2«: ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ∪∪ـ

گزینه »4«: ∪ــ∪ــ / ∪∪ــ ــ / ∪ــ∪ــ / ∪∪

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 بیت »ب« دیو، باز و دار  3 هجای کشیده / بیت »د« دوست، خواس و ایم در واژه  ی خواسته  ایم  3 هجای کشیده بررسی سایر گزینه  ها:

بیت »الف«: عشق  1 هجای کشیده

بیت »ج«: ــ ندارد

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ُـسرَـدزَـدَـنُـکغِـرافِـکقشِـعوک
مصصمصصمصمصمصصمصمصمصصصمصمص
مَــباتِـک
صمصمصمص

)گروه مولفان علوی( )پایه دهم ـ درس پنجم ـ صامت و مصوت(

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

وزن سایر ابیات:

1( فعالتن فعالتن فعالتن َفَعلن

2( مفاعلین مفاعلین فعولن

4( مستفعلن مفاعلن مستفعلن َفَعل

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

کلمات قافیه در این بیت: عزیز و مویز، و حروف قافیه: »یز« است. 

بررسی سایر ابیات: 

بیت »1«: ُمبَدل و کاِهل: حروف قافیه در اولی »َــ ل« در دومی »ِــ ل«

بیت »3«: حروف قافیه در اولی »َــ شت« در دومی »ِــ شت«
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گزینه »4« صحیح است.(    سوال

حروف قافیه در مصراع اول »َــ خت« اما در مصراع دوم »َــ قت« است که در صامت اول اختالف دارند  خ ≠ ق.

 بررسی سایر ابیات:

بیت »1«: الف در بینا و رسوا / بیت »2«: واِو در بگو و نکو / بیت »3«: َــ ست

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ُخشطیخسشِرعابرَسرویِنمیهـراندو
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن(

بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«:

پرسچینِرگرتصوازُرریدامیِنورباگرا
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)تکرار 4 بار مفاعیلن(

گزینه »2«: 

شانفماِلمااعِیِمنازروِببیآ
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن این مصراع بدین صورت است:

نشبالازکدلدررتَحسُتبسَلبرجان
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن(

اما وزن مصراع صورت سئوال و سایر گزینه  ها:

َودبجبعُبلهدجبگرَدمنکدزصِی
گزینه ی 

:»١«
نیستببیطچشهیکقعشِددرسدیدر

گزینه ی 
:»3«

بازِدتاف اوفاَقبنانچگلِدخناز

گزینه ی 
:»4«

باتِیطیِلثاامُرَبَعنُدعوُکمشدر

ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ
)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(
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گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن آن بدین صورت است:

عمرِمهـدرتتسفیامیَدُتباکرانهـ
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«:

سدِرَنناَمنَتِبَمنِلِدِتَدسگرَهـآ
ــ∪∪ــــ∪∪ــ∪∪∪ــــ∪ــ

گزینه »3«:

زمداَننجاُتیپادرکزروکانُنُخ
ــــــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

گزینه »4«:

ییکوِنعَمَمجایییگوچَمهُوَسردر
ــــ∪∪∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

هانَدُمکاآنشپیرینشیرتاگفیادَسع
ــ∪∪ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

واو عطف )کام و دهان( بلند تلفظ شده است. بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1« صحیح است.

ظرتُمنستراُپچازتانسدوُنداقتمع
ریگِبنشپیسپکزندکمینهاررکب
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

گزینه »2«:

ندماگردیکبنونَمجُنَمِتَیکاح
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪∪∪ــ∪

گزینه »4«:

ددگرَنللومحِکُتیقاوُدَعهجز
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تیشدابرمازدلرهیکبناماپیتسس
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(
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گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن آن بدین صورت است:

عمرِمهـدرتتسفیامیَدُتباکرانهـ
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«:

سدِرَنناَمنَتِبَمنِلِدِتَدسگرَهـآ
ــ∪∪ــــ∪∪ــ∪∪∪ــــ∪ــ

گزینه »3«:

زمداَننجاُتیپادرکزروکانُنُخ
ــــــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

گزینه »4«:

ییکوِنعَمَمجایییگوچَمهُوَسردر
ــــ∪∪∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

هانَدُمکاآنشپیرینشیرتاگفیادَسع
ــ∪∪ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

واو عطف )کام و دهان( بلند تلفظ شده است. بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1« صحیح است.

ظرتُمنستراُپچازتانسدوُنداقتمع
ریگِبنشپیسپکزندکمینهاررکب
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

گزینه »2«:

ندماگردیکبنونَمجُنَمِتَیکاح
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪∪∪ــ∪

گزینه »4«:

ددگرَنللومحِکُتیقاوُدَعهجز
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تیشدابرمازدلرهیکبناماپیتسس
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(
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بررسی سایر گزینه  ها:

کیشکادیبونگزهرهانجدرنانجاقعش
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن: رمل مثمن محذوف(

گزینه   »2«:

دیکرغمزموتادسکرادلآنِتگشسرکنم
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن: هرج مثمن سالم(

گزینه »4«:

بودجاندفصدریمئـهاتنبش
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)مفاعیلن مفاعیلن فعولن: هرج مسدس محذوف(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

کنمرِخضِیِهـَرهمبیِلَحمراینِعقط
ــ∪∪ــ∪ ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

هیراگمِرطخَسزتربتَتسماَلُظ 
ــــــ∪∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

اختیارات: آوردن فاعالتن به جای فعالتن در ابتدای مصراع اول / بلندتلفظ کردن هجای کوتاه یازده در مصراع اول و دوم / آوردن فع    لن به جای َفِعلن در پایان 
مصراع دوم / حذف همزه در هجای هشتم مصراع دوم

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

نمدامنکریاوانرمدامنکستدوآن
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن

گزینه »2«صحیح  است.(    سوال

بیت »ج«:

دانخنِلُگُنواَرِوسرَودُبریابس
ــــ∪∪∪ــ∪∪ــــ∪∪ــــ

فعولنمفاعیلمفاعیُلمفعول
فعل  لنمستفعُلمستفعُلمستفعُل

بیت »د«:

کردوانتنُعمنعتقعشِیِبطِمصدر
ــــ∪∪ــــ∪∪ــ∪∪∪ــــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوٌل
فع  لنمستفعُلمستفِعُلمستفعُل
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بیت »الف«: 

ایِفطسللتلعِبَلَیزسعیِسفاَان
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

بیت »ب«:

لیاویانرباستداپییَنرُعمرکاُچ
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)مفاعلن فعالتن مفاعلن فع  لن(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 وزن این بیت تکرار 4 بار فاعالتن است:

ریزاِزَسبرناکدررییاُیرییاودُبُخش
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه  ی »1«: 

راق عشِددردینَوُبتیَیهانتمگف
ــ∪ــ∪ ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

مفعوُل فاعالُت مفاعیل فاعلن

گزینه  ی »2«: 

رمظَندرلیاخیامنِربرابییُت
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

مفاعلن فعالتن مفاعلن َفِعلن

گزینه »3«: 

کردداخِدیاَمزَلفغاتنِشِیساآ
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 وزن این بیت همسان تک لختی است )تکرار 4 بار مستفعلن در هر مصراع(:

رابآرانیابقیساامِنتشرونبیِزدازن
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه  ی »2«: 

تمکسشنمنُتکسِشَدتَودَمِدَعهِفریح
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)تکرار دو بار مفاعلن فعالتن(
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بیت »الف«: 

ایِفطسللتلعِبَلَیزسعیِسفاَان
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

بیت »ب«:

لیاویانرباستداپییَنرُعمرکاُچ
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)مفاعلن فعالتن مفاعلن فع  لن(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 وزن این بیت تکرار 4 بار فاعالتن است:

ریزاِزَسبرناکدررییاُیرییاودُبُخش
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه  ی »1«: 

راق عشِددردینَوُبتیَیهانتمگف
ــ∪ــ∪ ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

مفعوُل فاعالُت مفاعیل فاعلن

گزینه  ی »2«: 

رمظَندرلیاخیامنِربرابییُت
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

مفاعلن فعالتن مفاعلن َفِعلن

گزینه »3«: 

کردداخِدیاَمزَلفغاتنِشِیساآ
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 وزن این بیت همسان تک لختی است )تکرار 4 بار مستفعلن در هر مصراع(:

رابآرانیابقیساامِنتشرونبیِزدازن
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه  ی »2«: 

تمکسشنمنُتکسِشَدتَودَمِدَعهِفریح
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)تکرار دو بار مفاعلن فعالتن(
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گزینه  های »4« و »3«:

خیزبرجانِرَس از یاشینبنَممَغِبتیگف
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

َیدشاریِلِدبرگرشستکیدر کرتیهر 
)تکرار دو بار مفعول مفاعیلن(

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »الف«: »مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن« است:

مانزیکدبوشمُخبخاِیزورشادو
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

و وزن بیت »د«: »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« است:

مردازُنزَشزپوَمیروداُخِرَبهاز
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

اما وزن بیت »ب« »همسان تک لختی« است:

شدباندقصاَودُبورشدبانشقعانانچَهم
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)تکرار 4 بار فاعالتن(

وزن بیت »ج« همسان »دو لختی« است:

لمماُشِدباِنناِعَهمبتَلطدرِچگرا
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)تکرار دو بار مفاعلن فعالتن(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 وزن مصراع صورت سئوال و گزینه »4« »فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است:

نانَهـَدرینشیِوُرُخسدانقدشاشمِهشا
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ
سانرزبامنِبزنیرامیروَمهریا

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه  ی »1«:

ریبغاینبرکنمرخبانخوِنطاُسلِمیتگف
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

گزینه  ی »2«: 

نیمکشاننفجاشقانقآنککلبرتازفی
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

پاسخنامۀ عروض و قافیه

411

گزینه  ی »3«:

رفتگوانتمیهانجقفاِتاتِبریآ
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 در »ایزد آن« حذف همزه صورت نمی  گیرد چون وزن این مصراع همسان دو لختی است، پس الزم است در پایان هر لخت مکثی صورت گیرد:

ربیاستکییروآنزدایِمنابَخهَخه
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

مفعوُل فاعالتنمفعوُل فاعالتن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

عالمت هجایی گزینه »3« به این صورت است: َوز / ُت / ام / جا / ی / َت / ظل / ُلم / ز / َد / نست

اما عالمت هجایی گزینه  های »4«، »2« و »1« با هم برابر است:

داشتگَرنقینِعشکتمِنسدانمن
کستشهدخاجانِرزابااوِللع

میَهـمریمرخ          م        ها       را       گر       َن      جو
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

سوزگرِجِرفکرینَدِددیَدزُشببمخا
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

سوختبِنناجاِمغدردلشتآازِنسی
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

گزینه »2«:

زدوانتآنِزسابرهیآکهزنبهیرا
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

گزینه »3«: 

شدبازینَحکطرخازدگیَرنترشعکی
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

عالمت هجایی این مصراع به این صورت است: )ــ ــ∪ــ∪ــ ــ ــ ــ∪ــ∪ــ ــ(
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گزینه  ی »3«:

رفتگوانتمیهانجقفاِتاتِبریآ
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 در »ایزد آن« حذف همزه صورت نمی  گیرد چون وزن این مصراع همسان دو لختی است، پس الزم است در پایان هر لخت مکثی صورت گیرد:

ربیاستکییروآنزدایِمنابَخهَخه
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

مفعوُل فاعالتنمفعوُل فاعالتن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

عالمت هجایی گزینه »3« به این صورت است: َوز / ُت / ام / جا / ی / َت / ظل / ُلم / ز / َد / نست

اما عالمت هجایی گزینه  های »4«، »2« و »1« با هم برابر است:

داشتگَرنقینِعشکتمِنسدانمن
کستشهدخاجانِرزابااوِللع

میَهـمریمرخ          م        ها       را       گر       َن      جو
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

سوزگرِجِرفکرینَدِددیَدزُشببمخا
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

سوختبِنناجاِمغدردلشتآازِنسی
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

گزینه »2«:

زدوانتآنِزسابرهیآکهزنبهیرا
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

گزینه »3«: 

شدبازینَحکطرخازدگیَرنترشعکی
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

عالمت هجایی این مصراع به این صورت است: )ــ ــ∪ــ∪ــ ــ ــ ــ∪ــ∪ــ ــ(



علوم و فنون ادبی

412

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 هجاهای »ریخت )در گریخت(، شاند )درخشاند(، بول )در قبول(، رست )در فرست( هجای کشیده هستند.« بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«: شای )در بگشای(، یشن )در نوشین(، رست )در فرست(

گزینه »3«: کاش، ذاش )در گذاشتی(

گزینه »4«: هان )در جهان(، زلف، رست )درفرست(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 در این مصراع 8 هجای کوتاه و ۷ هجای بلند وجود دارد:

نمکنفتلخاُمییگوتچهربگرد
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

بررسی سایر گزینه  ها: در گزینه  های »3«، »2« و »1« هشت هجای کوتاه و هشت هجای بلند وجود دارد:

لمحابنیکظرنکدمبوتشسنهتَرب
نیرابتممخدزکنیواتمیچنرکم
اوباکمیَدآچُروادیشنقدجووچ
ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

اگر فقط مصراع اول هر دو بیت را تقطیع هجایی نماییم، می بینیم که در یک وزن سروده شده اند.

وزن = هزج مثّمن سالم

وزن بیت »ب« : مفاعیلن مفاعیلن فعولن = هزج مسّدس محذوف

وزن بیت »ج« : فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن = رمل مخبون مثّمن محذوف

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت 2 به این صورت است:

نیستَممراراگدیتروِتَرَحسبزشام
ــــــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

)فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن(

بررسی سایر گزینه  ها: وزن گزینه  ی »1« و »3« یکسان است:

دوستیکوبدمبرنهراتَذشگریُعم
ریبفدلزوارادوسرخشاببلبل
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

وزن بیت 4: 

گشتنتوگشداخبردلآنهرادرمننجا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(
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گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 کلمات قافیه ناز و فراز )حروف قافیه از: مصوت + صامت( بررسی گزینه  های دیگر:

یافتی ـ اشارتی واژه  های قافیه هستند اما حرف »ف« در »یافتنی« ساکن و حرف »ر« در اشارتی متحرک است. 

گزینه  ی »2«: ُپر و َتر واژه  های قافیه  اند اما حرکه  ی ُپر )ضُمه( و در َتر )فتحه( است.

گزینه »3«: واژه  های قافیه )خود و َبد( هستند که در خود مصوت »و« + »د« اما در َبد مصوت »َــ« + »د« آمده است.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 در این بیت واژه  های »ُلطف و ُعنف« قافیه شده  اند اما در واژه  ی ُلطف )ضمه ُــ + صامت »ط« + صامت »ف« و در واژه  ی ُعنف )ضمه ُــ + صامت »ن« + صامت 
»ف« آمده است که دو صامت »ط« و »ن« اختالف دارند. بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه  ی »1«: گو شمال و شمال واژه  های قافیه و »ال« حروف قافیه

گزینه  ی »2«: جوالهگی و جامگی واژه  های قافیه و »ِــ گی« حروف قافیه 

گزینه »4«: ریگ و مرده ریگ )ِارث( واژه  ها و »یگ« حروف قافیه

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

سندَپَمیاداخستهاَتمِسِدگرَلمِدبر
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ
نمییراِمهِیِنییداَوشدرکدُمکه
ــــــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

در مصراع اول به جای فعالتن، فاعالتن آمده است.

در پایان مصراع دوم به جای َفِعلن، فع  لن آمده است )ابدال(

در هجای هفتم و دوازدهم مصراع دوم حذف همزه صورت گرفته 

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در بیت گزینه ی 4، دلبر، بر، جناس نمی باشند. در سایر ابیات واژه های قافیه جناس هستند. گزینه ی 1: روزه )ماه رمضان(، روزه )روز و شب( 
جناس تام است. گزینه ی 2: خوشه، جناس اختالفی، اختالف در حرف اّول، گزینه ی 3: بُکشیم، ِبکشم: جناس ناقص حرکتی.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

هانَجدرُتلخاِیِنداُفُزلِمدااز
ــ∪ــ∪∪ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

تیغِتهخآردخیمایغبقیساِیِزغم
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

∪∪

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )رمل مثمن محذوف(
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گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 کلمات قافیه ناز و فراز )حروف قافیه از: مصوت + صامت( بررسی گزینه  های دیگر:

یافتی ـ اشارتی واژه  های قافیه هستند اما حرف »ف« در »یافتنی« ساکن و حرف »ر« در اشارتی متحرک است. 

گزینه  ی »2«: ُپر و َتر واژه  های قافیه  اند اما حرکه  ی ُپر )ضُمه( و در َتر )فتحه( است.

گزینه »3«: واژه  های قافیه )خود و َبد( هستند که در خود مصوت »و« + »د« اما در َبد مصوت »َــ« + »د« آمده است.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 در این بیت واژه  های »ُلطف و ُعنف« قافیه شده  اند اما در واژه  ی ُلطف )ضمه ُــ + صامت »ط« + صامت »ف« و در واژه  ی ُعنف )ضمه ُــ + صامت »ن« + صامت 
»ف« آمده است که دو صامت »ط« و »ن« اختالف دارند. بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه  ی »1«: گو شمال و شمال واژه  های قافیه و »ال« حروف قافیه

گزینه  ی »2«: جوالهگی و جامگی واژه  های قافیه و »ِــ گی« حروف قافیه 

گزینه »4«: ریگ و مرده ریگ )ِارث( واژه  ها و »یگ« حروف قافیه

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

سندَپَمیاداخستهاَتمِسِدگرَلمِدبر
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ
نمییراِمهِیِنییداَوشدرکدُمکه
ــــــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

در مصراع اول به جای فعالتن، فاعالتن آمده است.

در پایان مصراع دوم به جای َفِعلن، فع  لن آمده است )ابدال(

در هجای هفتم و دوازدهم مصراع دوم حذف همزه صورت گرفته 

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در بیت گزینه ی 4، دلبر، بر، جناس نمی باشند. در سایر ابیات واژه های قافیه جناس هستند. گزینه ی 1: روزه )ماه رمضان(، روزه )روز و شب( 
جناس تام است. گزینه ی 2: خوشه، جناس اختالفی، اختالف در حرف اّول، گزینه ی 3: بُکشیم، ِبکشم: جناس ناقص حرکتی.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

هانَجدرُتلخاِیِنداُفُزلِمدااز
ــ∪ــ∪∪ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

تیغِتهخآردخیمایغبقیساِیِزغم
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

∪∪

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )رمل مثمن محذوف(
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بررسی گزینه  های دیگر: 

گزینه »1«:

زودرفگدیلماجصدطتخطز
ــــ∪ــ∪ــ∪ــــــ∪

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه »3«: 

ریدتاَمرحشانریَپنجارینب
ــــ∪ــــــ∪∪ــــ∪

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه »4«: 

وامقجیحاچونزرونفهاجزیموشاِشبخ
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه »1«صحیح است.(    سوال

گونژواِتبخازنشجبَعِیِصِقاین
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪∪∪ــــ

مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن

بررسی سایر گزینه    ها: 

گزینه »2«: 

یمگوکِدخنکرشبنیزاَرترینشی
ردرابلوصرَمثرانهجکدچنهر
خرآکِتگشسرِیتکشدینَورمیچن
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل
فع  لنمسَتفِعُلمستفِعلمستفعُل

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 وزن مصراع صورت سئوال و بیت 4 برابر است:

قیعشگسبزیرویدیانبرکییپا
مدطاقطابنمجانانشینشبحصبـای
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
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بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه  های »1« و »3«:

میخاَودَشتپختایدبافرسریاِبس
ییراصحبدتنرفییشاماتبکسهر
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن

گزیه »3« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در بیت گ 3، )بری، بری( جناس تام می باشد و تابع تبصره ی 6 می باشد. در ابیات سایر گزینه ها، واژه های قافیه طبق تبصره ی 3 هم قافیه 
شده اند. گزینه ی 1: )َبدی، ُبدی(، گزینه ی 2: )کنم، َزنم(، گزینه ی 4: )آمدیم، شدیم( در هر سه مورد واژه ها با اضافه شدن حرف الحاقی هم قافیه شده اند زیرا 

مصّوت آن ها کوتاه و مختلف است.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

جارینَدککنهگان
ــــ∪∪ــ∪ــ∪

مفاعلن فعالتن

ِتگفنایهافحرجزبستچیتکوُس
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

مفاعلن فعالتن مفاعلن فع  لن

دمکرنهگانمنو
ــــ∪∪ــ∪ــ∪

مفاعلن فعالتن

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

گزینه های 2، 3 و 4 همه در گروه وزنی ۵ قرار گرفته اند. گزینه ی )2( در وزن مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن است. گزینه ی )3( در وزن مستفعلن مفاعُل مفعولن 
و گزینه ی )4( در وزن مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل است. اما در گزینه ی )1( در وزن مستفعُل مستفعُل فع لن گروه وزنی 4 سروده شده است.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

راریُصُعنَسدَرَلتخجرسحزینَا
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

)تکرار 4 بار فعولن( بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »4« و »1«: 

رممیَضِکُترزینَدَزسا ایِچَبدو َهن
میللکَفِرتیازُشَتَتخدیُبشنعاز 
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

)مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن(  



پاسخنامۀ عروض و قافیه

415

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه  های »1« و »3«:

میخاَودَشتپختایدبافرسریاِبس
ییراصحبدتنرفییشاماتبکسهر
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن

گزیه »3« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در بیت گ 3، )بری، بری( جناس تام می باشد و تابع تبصره ی 6 می باشد. در ابیات سایر گزینه ها، واژه های قافیه طبق تبصره ی 3 هم قافیه 
شده اند. گزینه ی 1: )َبدی، ُبدی(، گزینه ی 2: )کنم، َزنم(، گزینه ی 4: )آمدیم، شدیم( در هر سه مورد واژه ها با اضافه شدن حرف الحاقی هم قافیه شده اند زیرا 

مصّوت آن ها کوتاه و مختلف است.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

جارینَدککنهگان
ــــ∪∪ــ∪ــ∪

مفاعلن فعالتن

ِتگفنایهافحرجزبستچیتکوُس
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

مفاعلن فعالتن مفاعلن فع  لن

دمکرنهگانمنو
ــــ∪∪ــ∪ــ∪

مفاعلن فعالتن

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

گزینه های 2، 3 و 4 همه در گروه وزنی ۵ قرار گرفته اند. گزینه ی )2( در وزن مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن است. گزینه ی )3( در وزن مستفعلن مفاعُل مفعولن 
و گزینه ی )4( در وزن مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل است. اما در گزینه ی )1( در وزن مستفعُل مستفعُل فع لن گروه وزنی 4 سروده شده است.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

راریُصُعنَسدَرَلتخجرسحزینَا
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

)تکرار 4 بار فعولن( بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »4« و »1«: 

رممیَضِکُترزینَدَزسا ایِچَبدو َهن
میللکَفِرتیازُشَتَتخدیُبشنعاز 
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

)مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن(  
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گزینه »3«:

عامشَرزَمَاحَندُکققیَعِیِرِچهتا
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪∪∪ــــ

ــ
)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن( 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

رازسودلِنَدلینانینَمرمدامیستدو
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: 

متالَسُهـِدلتُمهراناشآُتربیا
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالتن مفعول فاعالتن(

گزینه »2«: 

رازساآنزنبربمطمیِمجارانیابقیسا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــت

)تکرار 4 بار مستفعلن(

گزینه »4«: 

کنگهِنِنییراَدُتشدبانتمارزَوبا
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

)فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن( 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

گیِلُجمبرمَظَنازتانسبوُترفبوسر
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

)تکرار دو بار مفتعلن مفاعلن(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«:

ذارگروُفُملأمَتِمچشِبایِدپریا
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالُت مقاعیُل فاعلن(

گزینه »3«:

تیگفنُمدیموِنیسعبتَلَطدربس
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

)مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعوُلن(
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گزینه »4«: 

ندبیِبتیِهشِبِیرونینُچکدافررحو
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

)فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

حتراجِتَدسزنمکیتکاحِدُخرِمزخب
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »4« و »1«:

زوَنَتُجسِرناکنمواَتکتیَوقوَن
دوستیِنتاسآکخاَمزَنَترفیروَن
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)مفاعلن ـ فعالتن ـ مفاعلن(

گزینه »2«:

شمباُتِرداریخکشمباِکِیمابیِنَم
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

)تکرار 4 بار فعالن( 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

لمقتزرسُدیدرابفمحرُچ
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

»غرق« با »حلق« قافیه نمی شوندزیرا بر پایه ی قاعده ی دوم قافیه نیستند.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 در گزینه »4« کلمات قافیه در »دوتا و پا« و حروف قافیه »ا« است. )قاعده 1(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: کلمات قافیه: ننگ ـ جنگ، حروف قافیه: َــ نگ

گزینه »2«: کلمات قافیه: زد ـ بد، حروف: َــ د

گزینه »3«: کلمات قافیه: درویش ـ خویش، حروف قافیه: یش

)طبق قاعده 2( 
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گزینه »4«: 

ندبیِبتیِهشِبِیرونینُچکدافررحو
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

)فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

حتراجِتَدسزنمکیتکاحِدُخرِمزخب
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »4« و »1«:

زوَنَتُجسِرناکنمواَتکتیَوقوَن
دوستیِنتاسآکخاَمزَنَترفیروَن
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)مفاعلن ـ فعالتن ـ مفاعلن(

گزینه »2«:

شمباُتِرداریخکشمباِکِیمابیِنَم
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

)تکرار 4 بار فعالن( 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

لمقتزرسُدیدرابفمحرُچ
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

»غرق« با »حلق« قافیه نمی شوندزیرا بر پایه ی قاعده ی دوم قافیه نیستند.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 در گزینه »4« کلمات قافیه در »دوتا و پا« و حروف قافیه »ا« است. )قاعده 1(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: کلمات قافیه: ننگ ـ جنگ، حروف قافیه: َــ نگ

گزینه »2«: کلمات قافیه: زد ـ بد، حروف: َــ د

گزینه »3«: کلمات قافیه: درویش ـ خویش، حروف قافیه: یش

)طبق قاعده 2( 
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گزینه »3«صحیح است.(    سوال

 در این بیت کلمه قافیه »نشست و رست« و حروف قافیه متشکل از »مصوت + صامت + صامت« است اما در گزینه  های دیگر حروف قافیه متشکل از »مصوت 
+ صامت« است: گزینه »1«: کف ـ تلف )َــ ف(، گزینه »2«: سر ـ نظر )َــ ر(، گزینه »4«: رخام ـ شام )ام( 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 وزن این بیت »فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است  و در این  جا با حال و هوای غمگینانه و اندوهبار شعر تناسب دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«: وزن این بیت )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع  لن( است که متناسب حال و هوای غم و افسوس است که بر شعر حاکم است.

گزینه »3«: وزن این بیت »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« است که وزنی شاد و رقص  آور است و با حال و هوای شاد و خوشحال شاعر در بیت همسویی و تناسب 
دارد.

گزینه »4«: وزن این بیت »تکرار 4 بار مستفعلن« است که وزنی ُکند، سنگین و اندوه  آور است و با حال و هوای غمگین و اندوهناک حاکم بر شعر تناسب دارد. 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

»جویباری« و »غمگساری« قافیه های میانی است.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 دو بیت »الف« و »ج« به دو صورت جدا می  شوند )مصراع اول بررسی می  شود(:

الف(

َندخامیغباِبراَمِکَکسآن
ــــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ

مفاعیلنمفاعلنمفعوُل
مستفعلفاعالُتمستفعُل

ج(

ریَبِدلِبَمدراَظَنَدرِکدیِهـشاَهر
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
َفَعلمستفعلنمفاعُلمستفعلن

بررسی سایر موارد:

ب(

َنمباَزِبَیدراَبِکآنبیُتِقِعشِنَخُس
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ∪∪∪

فعالتنفعالتنفعالتنفعالتن

د( 

دَفَهـشاویَدرِنجاراکشَونا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

فاعلنفاعالتنفاعالتن
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت سوم بدین صورت است:

َمندَکِبَدنگریِرچابیِنَم
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

َفِعلنفعالتنفاعالتن
بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »1«: 

وانَرشوهوُنَتَدمکرُتِلَبذ
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

فاعلنمفتعلنمفتعلن
گزینه »2«:

َدمبنَمرَکَتتَمِخدِبزنیَمن
ــــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ

مفعول

مفاعلن

مفاعیلن

گزینه »4«:

رندَبرونبیِکستنیدوستِیکوَرزَدِبَره
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
نکته: وزن بیت چهارم همسان دو لختی است، بنابراین در پاره و لخت هجای کوتاه یا کشیده نیز بلند محسوب می  شود. درباره  ی نخست، هجای کشیده ی 

»دوست« بلند حساب شده است.

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزین بیت صورت سئوال در گزینه ی »1« آمده است.

شدباَنزماَنَبمِنجازانَرگدی
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت سوم بدین صورت است. )مصراع اول بررسی می  شود.(

گیرِتگشیروِرهِزدباِمسیَنَبزآ
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

مفعول

فاعالت

فاعلنمفاعیل
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت سوم بدین صورت است:

َمندَکِبَدنگریِرچابیِنَم
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

َفِعلنفعالتنفاعالتن
بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »1«: 

وانَرشوهوُنَتَدمکرُتِلَبذ
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

فاعلنمفتعلنمفتعلن
گزینه »2«:

َدمبنَمرَکَتتَمِخدِبزنیَمن
ــــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ

مفعول

مفاعلن

مفاعیلن

گزینه »4«:

رندَبرونبیِکستنیدوستِیکوَرزَدِبَره
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
نکته: وزن بیت چهارم همسان دو لختی است، بنابراین در پاره و لخت هجای کوتاه یا کشیده نیز بلند محسوب می  شود. درباره  ی نخست، هجای کشیده ی 

»دوست« بلند حساب شده است.

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزین بیت صورت سئوال در گزینه ی »1« آمده است.

شدباَنزماَنَبمِنجازانَرگدی
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت سوم بدین صورت است. )مصراع اول بررسی می  شود.(

گیرِتگشیروِرهِزدباِمسیَنَبزآ
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

مفعول

فاعالت

فاعلنمفاعیل
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بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

هیگاَدرِیِدرانگریدراکاِچِبَدتُزهـ
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

مفعوُلمفاعیلنمفعوُل

مفاعیلن
گزینه »2«:

داختپروانَنتستدویواهـزِدلچون
ــــــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ

فعمفاعیلنمفاعلنمفعول
گزینه »4«:

َمنِلَعقُرَصبِبِلغااوِقیاِتِدششَنگر
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در این گزینه، مصوت کوتاه، بلند تلفظ نشده است:

گارزروینَچندبوهانِپنقَخلکزریَپآن
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

دستَمراَلم    َپ    دی    داَنم    ِک    در    عابا   ز    می    بی
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: 

راشخیریایرونمبیزباَمنگرِکَوه
ــ∪ــ∪ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
راشخیِرگاِدِکریمتورَشکمتیاقتا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

گزینه »2«:

دستَمراتاَرفِبنیتاُبسِوَسریاییُتآن
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
دستَمراتاَرفِبُدمَمرِتَرصودرَلکَمیا
ــ∪ــــــ∪ــــ∪∪ــــــــــ

گزینه »4«:

خلقدَرنداَگهِنطرخاراِنگابیِمُدَمر
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ∪∪ــ
راشخیریادَدنُزریاِبمانتاسدو
ــ∪ــ∪ــ∪ــــــ∪ــ∪ــ∪ــ

پاسخنامۀ عروض و قافیه

421

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 هر دو اختیار »بلند تلفظ کردن هجای کوتاه )دو مورد( و حذف همزه )یک مورد( در بیت اّول دیده می  شود:

نستَممَچشَدِکنیَمعُتَرصوفقواُمای
ــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــــــ∪ــ
رایخوَترُخشُیروَدمدیَنتربازیُتاز

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
در مصراع اول، هجای هفتم »ُت« و هجای سیزدهم »ِم« بلند تلفظ شده  اند و در پایان مصراع اول همزه ی »است« حذف شده : َمَنست

بررسی سایر گزینه  ها: )در صورت وجود اختیار، فقط همان مصراع برسی می  شود(:

گزینه »2«: در این بیت، »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« در مصراع دوم دیده می  شود:

دوستِلِمثَددَبنَنَرتصوقانِشعاِمَچشِبُخد
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ∪ــ∪ــ

گزینه »3«: حذف همزه آغوش

حذف همزه ی آغوششم:َکشتغوراَدجانتایمِنخیتاُگسِدَمر
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

گزینه »4«: در این گزینه هیچ اختیار شاعرش به کار نرفته است.

َودَشمیَورَصوُمییجارشگیدیشیَنقِکآن
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

َودشمیترُخشزروَهرماِمَچشَدراوِشَنق

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

بیت اول وزنی تند دارد و حالت شادی و نشاط را به خواننده منتقل می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«: بیت دوم لحنی اندرزگونه دارد

گزینه »3«: بیت سوم وزنی سنگین دارد که متناسب حالت غم و اندوه است و در این بیت نیز غم و اندوه شاعر را نشان می  دهد.

گزینه »4«: بیت چهارم وزنی آرام دارد که متناسب مرثیه و مضامین غمگین است.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 لحن و احساس و عواطف موجود در این بیت اندو  ه  آور است و حالت اندرزگونه دارد و عبرت  آمیز است؛ در حالی که لحن، عواطف و احسان موجود در سایر گزینه  ها 
عاشقانه است.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 وزن صورت سئوال با وزن گزینه »4« برابر است:

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعول
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

مستفمستفعُلمستفعُلمستفعُل
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گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 هر دو اختیار »بلند تلفظ کردن هجای کوتاه )دو مورد( و حذف همزه )یک مورد( در بیت اّول دیده می  شود:

نستَممَچشَدِکنیَمعُتَرصوفقواُمای
ــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــــــ∪ــ
رایخوَترُخشُیروَدمدیَنتربازیُتاز

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
در مصراع اول، هجای هفتم »ُت« و هجای سیزدهم »ِم« بلند تلفظ شده  اند و در پایان مصراع اول همزه ی »است« حذف شده : َمَنست

بررسی سایر گزینه  ها: )در صورت وجود اختیار، فقط همان مصراع برسی می  شود(:

گزینه »2«: در این بیت، »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« در مصراع دوم دیده می  شود:

دوستِلِمثَددَبنَنَرتصوقانِشعاِمَچشِبُخد
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ∪ــ∪ــ

گزینه »3«: حذف همزه آغوش

حذف همزه ی آغوششم:َکشتغوراَدجانتایمِنخیتاُگسِدَمر
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

گزینه »4«: در این گزینه هیچ اختیار شاعرش به کار نرفته است.

َودَشمیَورَصوُمییجارشگیدیشیَنقِکآن
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

َودشمیترُخشزروَهرماِمَچشَدراوِشَنق

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

بیت اول وزنی تند دارد و حالت شادی و نشاط را به خواننده منتقل می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«: بیت دوم لحنی اندرزگونه دارد

گزینه »3«: بیت سوم وزنی سنگین دارد که متناسب حالت غم و اندوه است و در این بیت نیز غم و اندوه شاعر را نشان می  دهد.

گزینه »4«: بیت چهارم وزنی آرام دارد که متناسب مرثیه و مضامین غمگین است.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 لحن و احساس و عواطف موجود در این بیت اندو  ه  آور است و حالت اندرزگونه دارد و عبرت  آمیز است؛ در حالی که لحن، عواطف و احسان موجود در سایر گزینه  ها 
عاشقانه است.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 وزن صورت سئوال با وزن گزینه »4« برابر است:

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعول
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

مستفمستفعُلمستفعُلمستفعُل
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تقطیع بیت »الف« و »ج« بدین شکل است:

لبِلَلعُرخاُخنِیِزَغمِغتیِبریَشهالف(
بیتطفاَوبیِتیَمَرمیشپیِکَهمخاج(

ــ∪ــ∪∪   ∪    ــ   ــ∪     ــ   ∪  ــــ    ــ
فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

َفَعلمستفعلنمفاعُلمستفعلن
بررسی سایر ابیات: 

یاددیکرِوَسهِبِدلبیِنَمَمزَیگوَنب(
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

ُلنفعمفاعلنفعالتنمفاعلن

شدباَنَترُخشزانَوگلمدشاُخد(
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

َندمانرراَقدینِبیمداُتِنُحس
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ

فعمفتعلنفاعالُتمقتعلن
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: 

صایِدُبرَمنِلِدتا
َ
ایِدکرفاَجِدق

ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ
فاعلنمفتعلن

مفتعلن

فاعلن

گزینه »3«: 

الفخیاایِدَمحاُصلِرَداز
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

فاعلنمفتعلنمفتعلن
گزینه »4«:

اویواُنَبیِبراُغزینَنغاَف
ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪

مفاعلنمفاعلنمفاعلن

پاسخنامۀ عروض و قافیه

423

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزین بیت سئوال بدین صورت است:

ُتیزاُفجانِبَلازکدِچمیتیاَحِبآ
ُتیشاُگِدلِیِدَخنَهدَدمیحروِتَحرا

ــ∪ــ∪ــ    ∪    ∪   ــ∪    ــ   ∪   ــــ      ∪      ∪   ــ
مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت دوم بدین شکل است:

رمَظَنَتزَلیاخیتیَرفِبُتتاترفَن
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

هبَرمَونیخابفُلطِبَرمگف
َ
نیرابرق

ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

گزینه »3«:

نمبیمیِکَکرِشاینُتِنخابر
ــــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ

مفعوُل

مفاعلن

مفاعیلن

گزینه »4«: 

روزِدمیزاافمیقعشلتماَج
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 پایه  های آوایی بیت سوم بدین صورت است:

ُتِتَمقاِلداِتکعلیُگِترخِدآنُت
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

فِعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

سانزینَازَگهناِکَدمبوِدَکرَبدِچ
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

)تکرار چهار بار فعولن(
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گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزین بیت سئوال بدین صورت است:

ُتیزاُفجانِبَلازکدِچمیتیاَحِبآ
ُتیشاُگِدلِیِدَخنَهدَدمیحروِتَحرا

ــ∪ــ∪ــ    ∪    ∪   ــ∪    ــ   ∪   ــــ      ∪      ∪   ــ
مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت دوم بدین شکل است:

رمَظَنَتزَلیاخیتیَرفِبُتتاترفَن
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

هبَرمَونیخابفُلطِبَرمگف
َ
نیرابرق

ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

گزینه »3«:

نمبیمیِکَکرِشاینُتِنخابر
ــــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ

مفعوُل

مفاعلن

مفاعیلن

گزینه »4«: 

روزِدمیزاافمیقعشلتماَج
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 پایه  های آوایی بیت سوم بدین صورت است:

ُتِتَمقاِلداِتکعلیُگِترخِدآنُت
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

فِعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

سانزینَازَگهناِکَدمبوِدَکرَبدِچ
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

)تکرار چهار بار فعولن(
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گزینه »2«: 

َدمنیِشَحقَتلِبیجَپنهینشاِزتا
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)تکرار سه بار فاعالتن(

گزینه »4«: 

وردراَبرشوَکرِشِگُتنتزَبَل
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

)تکرار سه بار فعالتن(

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 بیت اول از تکرار چهار بار مستفعلن تشکیل شده است:

َردَذِبگِجدَمسشپیَدرَنمَصزانراسارپاهر
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

بررسی سایر ابیات:

گزینه »2«: 

یتروِیرداواَهـِبَیمماِنتگشَننَمَن
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

)چهاربار فعالتن(

گزینه »4« و »3«:

َمدَسرِلباِاقِدَونداُخِزیناِب
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪
گیَتنِرجوَدزَمگاَتنِبَدمجوُو

)تکرار چهار بار فعولن(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

نشانه  های هجایی این مصراع نیز مانند مصراع سوم است.

ُکنَلمبوَقگیِدَبنِبزرویک
ــــــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 عالمت هجایی صورت سئوال با بیت سوم مطابقت دارد: )مصراع اول بررسی می  شود.(

َرشَدِکخاِیواَهـَدرنانِچآن
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪ــ

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »1«:

بیمَلطَدتیازِکَجتحاِچستماباریا
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ
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گزینه »2«: 

یندگومینیَخُسَلمَعقِبَگر
ــــــــ∪∪ــــ∪ــ

گزینه »4«:

َوندَرراَصحِببانخوِکیدشاَن
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

ریداُتکهانداینتششنوِیِمچش
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

دستَمیاشاُگِفناهانجَدرباصِتَدس
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

)مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

گزینه »2«:

نیدشییبوِدَکِمیَنزمِرپی
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

)مفتعن مفتعلن فاعلن(

گزینه »3«:

َدمبُبیوَمعِکریامنبدوریانیرو
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

)تکرار 4 بار مفتعلن(

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 در مصراع دوم »شیشه  ی دلم از حجری باید به این صورت باشد:

شی / ِش / ِی / ِد / َلم / از / ح / ج / ری

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تعداد هجاهای هر مصراع این بیت 1۵ تا است:

دادُدیافرنانزرهکززنِدپراینبارمط
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

 اما تعداد هجاهای هر مصراع گزینه  ی »4«، »2« و »1« شانزده تا است:

رمداکناغملیدپاتاسرکشدریگازرو
جااینتنسسارا ُخیاجااینتنسوارضغبا

زمریُگمییاُدنِنراکاَغلُدزینزمریگمی
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
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گزینه »2«: 

یندگومینیَخُسَلمَعقِبَگر
ــــــــ∪∪ــــ∪ــ

گزینه »4«:

َوندَرراَصحِببانخوِکیدشاَن
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

ریداُتکهانداینتششنوِیِمچش
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

دستَمیاشاُگِفناهانجَدرباصِتَدس
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

)مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

گزینه »2«:

نیدشییبوِدَکِمیَنزمِرپی
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

)مفتعن مفتعلن فاعلن(

گزینه »3«:

َدمبُبیوَمعِکریامنبدوریانیرو
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

)تکرار 4 بار مفتعلن(

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 در مصراع دوم »شیشه  ی دلم از حجری باید به این صورت باشد:

شی / ِش / ِی / ِد / َلم / از / ح / ج / ری

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تعداد هجاهای هر مصراع این بیت 1۵ تا است:

دادُدیافرنانزرهکززنِدپراینبارمط
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

 اما تعداد هجاهای هر مصراع گزینه  ی »4«، »2« و »1« شانزده تا است:

رمداکناغملیدپاتاسرکشدریگازرو
جااینتنسسارا ُخیاجااینتنسوارضغبا

زمریُگمییاُدنِنراکاَغلُدزینزمریگمی
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ



علوم و فنون ادبی

426

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی 2 گشوده است: ردیف »خداوند« و »پند«: واژه های قافیه هستند که عاری از حروف الحاقی است. »َـ ند«: حروف اصلی قافیه است.

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

 وزن مصراع سوم )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن( است: 

لودباخامچشتهسرمگاغمچرام
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

 گزینه»3« صحیح است.(    سوال

ودُبمداکجا)ن(ُنجاندزچُتشپیب
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪∪∪ــ∪

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

اندِدکرریظندتیازُتدر
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

گزینه »2«: 

دانمرِرَوَسرُونیجاُلِدِمَتُرسُت 
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

گزینه »4«:

رونَدنیبیِبُتتاروُبدلِرثابر
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 در این بیت بنا به ضرورت وزن، »واو عطف« بلند محسوب شده است.

خیشِنتامسِتَلحانیداُتزیریتبِسشم
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
بودرصیتقگرَاداونداختمدسُلدبی

بررسی سایر گزینه  ها فقط مصراعی که »وا عطف« دارد بررسی شده است:

گزینه »1«:

ینشیپرُوُرُخسُپرفشلطَلزدییادر
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

گزینه »2«:

کستشهمدرِدَبعرازَمهُدشیَخرِیِسکا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

گزینه »3«:

کنتمسراگلُبآِنباِجمعاینیاقسا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
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 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در این گزینه همزه  ی »آن« حذف نشده چون پیش از آن مصوت قرار دارد:

بادنتریقریاآننیهاپنقشعاای
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: 

َیدمومیهـیموهرَسرردرابِحنوصد
ــــــ∪∪ــــــــ∪        ـــ∪ــــ

گزینه »4«:

لیغسریورابضتیاربآبگرا
ــــــ∪∪      ــــــ∪ــ ∪∪ــ∪

 گزینه »4«ـ وزن این بیت تکرار دو بار »مفعوُل فاعالتن« است:(    سوال

رتَحسِبآِددیدررامادتنشذابگ
ــــ∪ــــ ∪ــــــ∪ــ∪ــــ

بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«:

ودنشحتصینکرددانشگوقانشعا
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

)فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه »2«:

وانتناِصشخَمزَنُکدربُهنِرپیگر
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

گزینه »3«:

رمدازوّرناجاکزکزابارمَدنزماراُخ
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)تکرار 4 بار مفاعیلن(

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

در گزینه های 1، 2 و 3 رکن چهارم به صورت »فعل« = » U-« است اما در گزینه های 4، رکن چهارم به صورت کامل »فعولن« = » U--« است.

 گزینه »2«ـ در این گزینه کسره  ی اضافه »مصوت کوتاه« را کوتاه تلفظ کرده است:(    سوال

مدطاَقطابنمجانانشینشبِحصبای
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ
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 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در این گزینه همزه  ی »آن« حذف نشده چون پیش از آن مصوت قرار دارد:

بادنتریقریاآننیهاپنقشعاای
ــــــ∪∪ــــــــــ∪∪ــــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: 

َیدمومیهـیموهرَسرردرابِحنوصد
ــــــ∪∪ــــــــ∪        ـــ∪ــــ

گزینه »4«:

لیغسریورابضتیاربآبگرا
ــــــ∪∪      ــــــ∪ــ ∪∪ــ∪

 گزینه »4«ـ وزن این بیت تکرار دو بار »مفعوُل فاعالتن« است:(    سوال

رتَحسِبآِددیدررامادتنشذابگ
ــــ∪ــــ ∪ــــــ∪ــ∪ــــ

بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«:

ودنشحتصینکرددانشگوقانشعا
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

)فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن(

گزینه »2«:

وانتناِصشخَمزَنُکدربُهنِرپیگر
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

گزینه »3«:

رمدازوّرناجاکزکزابارمَدنزماراُخ
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)تکرار 4 بار مفاعیلن(

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

در گزینه های 1، 2 و 3 رکن چهارم به صورت »فعل« = » U-« است اما در گزینه های 4، رکن چهارم به صورت کامل »فعولن« = » U--« است.

 گزینه »2«ـ در این گزینه کسره  ی اضافه »مصوت کوتاه« را کوتاه تلفظ کرده است:(    سوال

مدطاَقطابنمجانانشینشبِحصبای
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ
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 بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

شدباِدشیچزیروقتفرِبراشکوهر
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ
رانوادمیُاِعقطشدباخکنددا

گزینه »3«:

رانهابدررابچونیمگربتارذابگ
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ
رانیاِعداِوِزروزدخیِیگرگسنکز

گزینه »4«:

رانیاهشمراداُبربنشگوِمیتمسِمچشَد
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪
راندابیِتدسلزعقددنبوبرِدلوباخاُد

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 در این بیت هجاهای »دوست، تیت )َمن این  َم نین(، سوز )دلسوز(، روز« هجای کشیده هستند. بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«: لول )در ملول(، مای )در فرمای( / گزینه »3«: خصم، سیل / گزینه »4«: ساب )در حساب(

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

زشتبگخرسِبخادرکریگیشبِشِعیغاریَد
ـــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)تکرار 4 بار مفاعیلن(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

بارصدترسزابِقخرزانداُخ
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)مفاعیلن مفاعیلن فعولن: بحر هزج مسدس محذوف(

گزینه »2«:

بیننانبیجَمهیروشهرکللعبراش
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن(

گزینه »3«:

گارزرودشدانُدوکرَلبطدرَکنِاسجآن
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بحر رمل مثمن محذوف
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 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

نیستجتاُمحتتَرَحضِمریَحدرجتحاِضعر
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)بحر رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

نیدِشمتالَمدقصاِنتوَمفج
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

)بحر متقارب مثمن محذوف: فعولن فعولن فعولن فعل(

گزینه »2«:

رانپیِدپنبزتاَمسرناواج
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)بحر هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن(

گزینه »4«:

امِدکرگمراِنماپیقانشعاایقانشعاای
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

حروف الحاقی در بیت )1( و )2( و )4( به ترتیب »َـ د« ، »ان«، »ِـ« )ه( می باشد.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ُتیزافجانبلازکدچمیتیاحبآ
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: 

هارصیتقآنِرُعذدرایِدشیدیَانچدلای
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

تکرار 4 بار مستفعلن

گزینه »3«:

ماِیِتگشهانَنریارخزختداَرنَبِدپر
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

تکرار 4 بار مفتعلن

گزینه »4«: 

ُتیدافَودشمینجانکممَغزینکالَهـ
ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪

تکرار 4 بار مفاعلن
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 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

نیستجتاُمحتتَرَحضِمریَحدرجتحاِضعر
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)بحر رمل مثمن محذوف: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

نیدِشمتالَمدقصاِنتوَمفج
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

)بحر متقارب مثمن محذوف: فعولن فعولن فعولن فعل(

گزینه »2«:

رانپیِدپنبزتاَمسرناواج
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)بحر هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن(

گزینه »4«:

امِدکرگمراِنماپیقانشعاایقانشعاای
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

حروف الحاقی در بیت )1( و )2( و )4( به ترتیب »َـ د« ، »ان«، »ِـ« )ه( می باشد.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ُتیزافجانبلازکدچمیتیاحبآ
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«: 

هارصیتقآنِرُعذدرایِدشیدیَانچدلای
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

تکرار 4 بار مستفعلن

گزینه »3«:

ماِیِتگشهانَنریارخزختداَرنَبِدپر
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

تکرار 4 بار مفتعلن

گزینه »4«: 

ُتیدافَودشمینجانکممَغزینکالَهـ
ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪

تکرار 4 بار مفاعلن
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 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 در این بیت اختیار وزنی به کار نرفته است:

بینیانِسروسااینِنغبوزیاب
ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪
شانروخبطبردلِنخوخیراص

 بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«: شاعر هجای کوتاه »تو« در پایان بیت را بلند به حساب آودره است.

گزینه »2«: 

کنشِبتوُتگشزگیَبنَرطگلُرهاب
ــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
کنبردلزغمخبیگلخُریدشاب

ــــ
)شاعر در پایان مصراع دوم به جای »َفِعُلن« از »فع˳   لن« استفاده کرده.«

گزینه »3«:

تمگفمیحرسِلالِنَمچدرباَصبا
∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

نانفکنینخوِمهـدینانکِنداهیشک
)شاعر در ابتدای مصراع اول به جای فعالتن از فاعالتن استفاده کرده البته در انتهای مصراع اول نیز اختیار ابدال به کار رفته است.(

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

تنخرمتَدقدرجودُودیبوُنفِحی
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

)مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن(

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

اوِنخوتَلس الحکُخرِلیاپِنخو
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

هرگاه بیتی دارای دو قافیه باشد، آن را »ذوالقافتین« گویند مانند: »نا نموده دانی« و »نانوشته خوانی« /  »جویش روان« و »بویش روان« / »نیست باد« و »نیست 
باد«. ضمنًا »روان« و »روان«، »نیست باد« و »نیست باد« عالوه بر این که هم قافیه اند جناس تام نیز می باشند، زیرا در لفظ یکی اما در معنی متفاوتند.

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

عشقیداسوِیِءشیردبپیجاکلعق
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ
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 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تعداد مصوت های بلند در واژه های این گزینه 12 مورد است که به صورت زیر مشخص می شود:

تن آسای ـ موسیقی ـ خواری ـ بوستان ـ بی حاصلی 3+2+2+3+2 = 12

در گزینه ی 1، ۷ مورد ـ در گزینه ی 2، ۷ مورد ـ در گزینه ی 4، 10 مصوت بلند وجود دارد.

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در این بیت هجاهای کان )در دو واژه  ی خنک آن(، درد )سه مورد در هر دو مصراع( دان )در مندان(، بین )چنین( و هند )در نخواهند( کشیده هستند )۷ هجای 
کشیده( 

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«: هجاهای عشق، صدق و سست

گزینه »3«: هجاهای باز، یند )در بگویند( و برد

گزینه »4«: هجاهای دوست و دوس )در فردوس(

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در بیت این گزینه »برخاست« ردیف است و »برانداخته« و »ساخته« واژه های قافیه هستند که طبق قاعده ی 2، مصَوت + صامت + صامت، هم قافیه شده اند. 
»ه« در هر واژه حرف الحاقی است و حروف اصلی آن ها: ا خ ت )مصوت + صامت + صامت( است. )قاعده ی 2( / قافیه ی گزینه های دیگر هم طبق قاعده 

2،است اّما مصوت با یک صامت آمده است.

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در این بیت شاعر از ابدال استفاده کرده و در مقابل ُفِعلن، َفع  ُلن آورده است:

گزینه »1«:

شدهیخارانگِزکوِلِگرامُرلخآ
نیُکِدباَرزُپِککنبوَسِرفکیاِلحا
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »2«: 

نانَهـَدرینشیِوُرخسِتیَدشباهارَاج
نیُکِدتاُلفِدِدهاَفرِیس هیگاه ِنگر

گزینه »3«:

سستَوهـتتهشِبکنییامَدآزانآگر
نیُکِدزاریپدچنییمَدآباشعی

گزینه »4«: 

نیُکدزاماَغزراُخدکِتنکاینُنبش
نیُکِدهاننِیزرِبَلطگرریُخُخن
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ
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 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تعداد مصوت های بلند در واژه های این گزینه 12 مورد است که به صورت زیر مشخص می شود:

تن آسای ـ موسیقی ـ خواری ـ بوستان ـ بی حاصلی 3+2+2+3+2 = 12

در گزینه ی 1، ۷ مورد ـ در گزینه ی 2، ۷ مورد ـ در گزینه ی 4، 10 مصوت بلند وجود دارد.

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در این بیت هجاهای کان )در دو واژه  ی خنک آن(، درد )سه مورد در هر دو مصراع( دان )در مندان(، بین )چنین( و هند )در نخواهند( کشیده هستند )۷ هجای 
کشیده( 

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2«: هجاهای عشق، صدق و سست

گزینه »3«: هجاهای باز، یند )در بگویند( و برد

گزینه »4«: هجاهای دوست و دوس )در فردوس(

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در بیت این گزینه »برخاست« ردیف است و »برانداخته« و »ساخته« واژه های قافیه هستند که طبق قاعده ی 2، مصَوت + صامت + صامت، هم قافیه شده اند. 
»ه« در هر واژه حرف الحاقی است و حروف اصلی آن ها: ا خ ت )مصوت + صامت + صامت( است. )قاعده ی 2( / قافیه ی گزینه های دیگر هم طبق قاعده 

2،است اّما مصوت با یک صامت آمده است.

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

در این بیت شاعر از ابدال استفاده کرده و در مقابل ُفِعلن، َفع  ُلن آورده است:

گزینه »1«:

شدهیخارانگِزکوِلِگرامُرلخآ
نیُکِدباَرزُپِککنبوَسِرفکیاِلحا
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »2«: 

نانَهـَدرینشیِوُرخسِتیَدشباهارَاج
نیُکِدتاُلفِدِدهاَفرِیس هیگاه ِنگر

گزینه »3«:

سستَوهـتتهشِبکنییامَدآزانآگر
نیُکِدزاریپدچنییمَدآباشعی

گزینه »4«: 

نیُکدزاماَغزراُخدکِتنکاینُنبش
نیُکِدهاننِیزرِبَلطگرریُخُخن
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ
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 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »1«: مفعول مفاعیُل مفاعیُل فعول

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

منَنَترَیسراودیبسمیَلعا
میَدکربشریَفدلِرحومنا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

فدبامیتماطاکییفدالمیلعقازکیی
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

منچِفطرَدزشداِپیگلِنطاُسلِرَساف
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)بلند تلفظ کردن هجای کوتاه سوم و سیزدهم و حذف همزه در هجای یازدهم(

گزینه »2«: 

متَتخاِنحسبِدهرتشابراجممَتخا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)بلند تلفظ کردن هجای کوتاه سوم و دوازدهم(

گزینه »3«: 

دلفیصاِبزازمویابقِصدِقریط
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

)حذف همزه در هجای دهم(

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

هجای دوازدهم مصراع اول )= ی( باید به صورت هجای بلند تلفظ شود تا با معادل خود در مصراع دوم یکسان شود.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ریبچنخچرِیِقشقردَدبرحصبکشپی
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

)تکرار دوباره مفعلتن مفاعلن(

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »1«:

ریکاَاشِنرابامزدلوناخورداکرلخم
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

)تکرار 4 بار مفاعیلن(
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گزینه »3«:

ِمَهدییماُشرمابیِنَمِزواَندل
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

)فاعالتن فعالتن فعالتن َفِعلن(

گزینه »4«:

َشهِمبزیهاِفصفدرگهِنکنغانمریهاصف
)تکرار 4 بار مستفعلن(

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 مصراع اول »1۵« هجا دارد:

شستنُچَمتهمِرجسنلشدنساراخدر
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

اما سایر گزینه  ها »14« هجا دارند.

َلمَعمینسیِهِزشدنوِهماکزلفبر
هجرِتدسدزُشمخامنِرکابتَلطدر
باشُتهمُملِیقیساییتُچنگلبِینا
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 مصراع صورت سئوال و گزینه »4« هر دو در وزن »مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن« هستند.

راشیِزشرِقحلکزدمدیربحِرسارخ
رایانشوحِحوااراوِتبضرِفریتش
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2« و »1«:

عیدیواهـبزباَرِتدسندمابسربر
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ
ودرشبُزروِقروبرکبینتعاسا

گزینه »3«:

َونَلوُمزحُقسقوشدزوکراتجفآن
ــــ∪ــــ∪ــــــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالتن مفعول فاعالتن(

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

دمبنبِنگوچشتکزررَمکدردمیُا
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
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گزینه »3«:

ِمَهدییماُشرمابیِنَمِزواَندل
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

)فاعالتن فعالتن فعالتن َفِعلن(

گزینه »4«:

َشهِمبزیهاِفصفدرگهِنکنغانمریهاصف
)تکرار 4 بار مستفعلن(

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 مصراع اول »1۵« هجا دارد:

شستنُچَمتهمِرجسنلشدنساراخدر
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪ــ

اما سایر گزینه  ها »14« هجا دارند.

َلمَعمینسیِهِزشدنوِهماکزلفبر
هجرِتدسدزُشمخامنِرکابتَلطدر
باشُتهمُملِیقیساییتُچنگلبِینا
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

 مصراع صورت سئوال و گزینه »4« هر دو در وزن »مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن« هستند.

راشیِزشرِقحلکزدمدیربحِرسارخ
رایانشوحِحوااراوِتبضرِفریتش
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه »2« و »1«:

عیدیواهـبزباَرِتدسندمابسربر
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ
ودرشبُزروِقروبرکبینتعاسا

گزینه »3«:

َونَلوُمزحُقسقوشدزوکراتجفآن
ــــ∪ــــ∪ــــــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالتن مفعول فاعالتن(

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

دمبنبِنگوچشتکزررَمکدردمیُا
ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
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بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه »3« و »1«:

ییناقاشعاِنزااحِیبُکلببیش
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪
اشکِیِدپرچدیمناروبشکاِدپرز

)مفاعلن فعالتن مفاعلن فع  لن( )در رکن آخر مصراع  های بیت سوم َفِعلن آمده است.(

گزینه »4«: 

تیمخسوریاِردکخایزورآدر
ــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪ــــ

)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

 گزینه »1« 4 هجای کوتاه دارد:

دستَمرادادیپهادلفُسیو
ــ∪ــــــ∪ــــ∪∪ــ

بررسی سایر گزینه  ها: )در سایر گزینه  ها » « هجای کوتاه وجود دارد.(

گزینه »2«: 

دستَمرازابازروراقیشعا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

ــ
گزینه »3«: 

دستَمرازاآِبرشنادیمنی
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

ــــ
گزینه »4«: 

دستَمراوامانِسآبشتافکا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

ــــ
)توجه: هجاهای روز )در گزینه  ی »2«(، نیم )در گزینه   »3«( و کاف )در گزینه »4«( هجای کشیده هستند.(

 گزینه »4« صحیح است.(    سوال

توقعشَرزباتدسدزبوِترفخدمارکا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

ــــ
رفتگدرتاندسخچردوزوُفدرِمزخردهـ
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ∪ــ∪ــ

ــــ
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بررسی اختیارات شاعری: 1( حذف همزه در هجای هشتم 2( و دوازدهم مصراع اول 3( بلند تلفظ کردن هجای پایان مصراع  ها )هجای کوتاه مصراع اول و 
هجای کشیده در مصراع دوم( 4( بلند تلفظ کردن هجای کوتاه پایان کلمه در هجای چهارم مصراع دوم ۵( بلند تلفظ کردن »واو« ربط در هجاهای هشتم 

مصراع دوم 

– گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

 وزن این بیت تکرار دوبار » مفعول فاعالتن « است:

رتَحسِبآِددیدررامادتنشذابگ
--U-U----U-U--

بررسی سایر ابیات :

گزینه » 1 « :

ودنشحتصینکرددانشگوقانشعا
-U--UU--UU--UU-

) فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن (

گزینه » 2 « :

وانتناِصشخَمزَنُکدربَهنِرپیگر
--U-U-UU--U-U-

) مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن ( 

گزینه » 3 « : 

رمدازوِرناجاکزکزابارمَدنزماراُخ
U---U---U---U---

) تکرار 4 بار مفاعیلن (

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

هجای اّول در مصراع اول، کوتاه است اما به ضرورت وزن طبق قاعده ی اختیارات شاعری، آن را بلند تلّفظ می کنیم تا با هجای معادلش در مصراع دوم، یکی 
شود یعین هجای کوتاه »نـ « را که در اول مصراع اول، کوتاه است بلند تلفظ می کنیم تا با هجای بلند »ُخش« در اول مصراع دوم، یکی شود و این از اختیارات 

شاعری است. 

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

 در این بیت هجاهای » دوست، نین ) َمن این  َم نین (، سوز ) دلسوز (، روز « هجای کشیده هستند. بررسی سایر گزینه ها : گزینه » 2 « : لول ) در ملول (، مای 
) در فرمای ( / گزینه » 3 « : خصم، سیل / گزینه » 4 « : ساب ) در حساب ( 

 گزینه » 4  « صحیح است.(    سوال

وزن این بیت تکرار 4 بار فاعالتن است :

ریزاِزَسبِرناکدررییاُیرییاودُبُخش
-U---U---U---U--
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-U---U---U---U--
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بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه ی » 1 « :

راقعشِددردینَوُبتیَیهانتمگف
--U-U-UU--U-U-

مفعوُل فاعالُت مفاعیل فاعلن 

گزینه ی » 2 « :

رمظَندرلیاخیامنِربرابییُت
U-U-UU--U-U-UU-

مفاعلن فعالتن مفاعلن َفعِلن 

گزینه ی » 3 « :

کردداخِدیاَمزَلفغاتنِشِیساآ
--UU--UU--UU--

مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 

– گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

 وزن این بیت همسان تک لختی است ) تکرار 4 بار مستفعلن در هر مصراع ( :

رابآرانیابقیساامِنتشرونبیِزدازن
--U---U---U---U-

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه ی » 2 « :

تمکسشنمنُتکسِشَدتَودَمِدَعهِفریح
U-U-UU--U-U-UU--

) تکرار دو بار مفاعلن فعالتن (

گزینه های » 4 « و » 3 « :

خیزبرجانِرَسازیاشینبنَممَغِبتیگف
--UU-----UU---
َیدشاریِلِدبرگرشستکیدرکرتیهر

) تکرار دو بار مفعول مفاعیلن ( 

– گزینه » 2« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت » الف « : » مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن « است : 

مانزیکدبوشمُخبخاِیزورشادو
--U-U-UU--U-U-

و وزن بیت » د « : » مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن « است: 

مردازُنزَشزپوَمیروداُخِرَبهاز
--UU--UU--UU--
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اما وزن بیت » ب « » همسان تک لختی « است :

شدباندقصاَودُبورشدبانشقعانانچَهم
-U---U---U---U--

) تکرار 4 بار فاعالتن (

وزن بیت » ج « همسان » دو لختی « است :

لمماُشِدباِنناِعَهمبتَلطدرِچگرا
U-U-UU--U-U-UU--

) تکرار دو بار مفاعلن فعالتن ( 

 گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

وزن مصراع صورت سوال و گزینه » 4 « » فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن « است :

نانهَـَدرینشیِوُرُخسدانقدشاشمِهشا
-U--UU--UU--UU-
سانرزبامنِبزنیرامیروَمهریا

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه ی » 1 « :

ریبغاینبرکنمرخبانخوِنطاُسلِمیتگف
-U---U---U---U-

) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (

گزینه ی » 2 « :

نیمکشاننفجاشقانقآنککلبرتازفی
-U---U---U---U-

) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (

گزینه ی » 3 « : 

رفتگوانتمیهانجقفاِتاتِبریآ
--U-U-UU--U-U-

) مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن ( 

 گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

گزینه ی 4 بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعلن است و بقیه ی گزینه ها بر وزن فعولن فعولن فعولن فعل است.

 گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

 عالمت هجایی گزینه » 3 « به این صورت است : َوز / ُت / ام / جا / ی / َت / ظل / ُلم / ز / َد / نست / اما عالمت هجایی گزینه های » 4 «، » 2 « و » 1 
« با هم برابر است :

داشتگَرنقینِعشکتمِنسدانمن
کستشهدخاجانِرزابااوِللع

میهَـمریمرخ   م   ها   را   گر   َن   جو
-U---U---U-
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-U---U---U-
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 گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

سوزگرِجِرفکرینَدِددیَدزُشببمخا
--UU--UU--UU--

بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه ی » 1 « :

سوختبِنناجاِمغدردلشتآازِنسی
-U--UU--UU--UU-

گزینه ی » 2 « :

زدوانتآنِزسابرهیآکهزنبهیرا
--U-U----U-U--

گزینه ی » 3 « :

شدبازینَحکطرخازدگیَرنترشعکی
--UU-----UU---

 گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

 ) - - U – U- - - - U – U - - ( : عالمت هجایی این مصراع به این صورت است 

 گزینه » 4 «  صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در بیت گزینه ی 4: بسته  پای، پاگشای که »ی« در هر دو الحاقی است و حرف اصلی مشترک آن ها مصوت بلند »ا« طبق قاعده ی یک می باشد. 
گزینه ی 1: واژه های : نو به نو، می شنو، حروف پایانی آن ها )ُـ و( و طبق قاعده ی 2 مصوت + صامت است. گزینه ی 2: واژه های چاه، راه، حروف مشترک پایانی 
آن ها )راه( طبق قاعده ی 2 مصوت + صامت است. گزینه ی 3: واژه های نگروی، بدروی، »ی« در هر دو الحاقی است و حروف اصلی آن ها )ُـ و( طبق قاعده ی 

2 مصوت + صامت است. 

 گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

 در این مصراع 8 هجای کوتاه و ۷ هجای بلند وجود دارد : 

نمکنفتلخاُمییگوتچهربگرد
U-U-UU--U-U-UU-

بررسی سایر گزینه ها : 

در گزینه های » 3 «، » 2 « و » 1 « هشت هجای کوتاه و هشت هجای بلند وجود دارد :

لمحابنیکظرنکدمبوتشسنهتَرب
نیرابتممخدزکنیواتمیچنرکم
اوباکمیَدآچُروادیشنقدجووچ
UU-U-U--UU-U-U--

 گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

گزینه 2( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن  گزینه 1( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن  

گزینه 4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن گزینه 3( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 
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 گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

 وزن بیت 2 به این صورت است : 

نیستَممراراگدیتروِتَرَحسبزشام
-U--UU--UU----

) فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن (

بررسی سایر گزینه ها : وزن گزینه ی » 1  « و » 3 « یکسان است : 

دوستیکوبدمبرنهراتَذشگریُعم
ریبفدلزوارادوسرخشاببلبل
--U-U-UU--U-U-

) مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن ( 

وزن بیت » 4 « :

گشتنتوگشداخبردلآنهرادرمننجا
-U---U---U---U-

) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ( 

 گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

 در این بیت هیچگونه اختیار وزنی به کار نرفته است :

غتُزلِلُوطاتَشمِکهاَتنِنَمنی
-UU--U-U-UU--
رددانهیاِسآنغدااوکستنی

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه » 1 « :

داشتنتمسُروجوِرَسجزریاکدیدی
--U-U-UU--U-U-

داشتنغمچهیماِمغوزدَعهتکسِبش
) بلند بودن هجای پایان مصراع : هجای پایان مصراع کشیده است، اما بلند به حساب می آید . ( 

گزینه » 2 « :

راقِعِهرازنِبُنداگرِبِدپرباِرُمط
-U--UU--UU--UU-
کردنَدیاماِزُریاشدِبهرادینِبک
UU--

) استفاده از فعالتن به جای فاعالتن در ابتدای مصراع دوم / بلند به حساب آوردن هجای آخر مصراع ها ( 

گزینه » 4 « - 

زوِنِمایشوَمتَتسُخفَنردهـِنَزَره
-U--UU--UU--UU-
َردَبِبدافرِکتَدسُبرَنزروِرمگَا

UU--
) استفاده از فعالتن به جای فاعالتن در ابتدای مصراع دوم ( 
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 گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

 وزن بیت 2 به این صورت است : 

نیستَممراراگدیتروِتَرَحسبزشام
-U--UU--UU----

) فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن (

بررسی سایر گزینه ها : وزن گزینه ی » 1  « و » 3 « یکسان است : 

دوستیکوبدمبرنهراتَذشگریُعم
ریبفدلزوارادوسرخشاببلبل
--U-U-UU--U-U-

) مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن ( 

وزن بیت » 4 « :

گشتنتوگشداخبردلآنهرادرمننجا
-U---U---U---U-

) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ( 

 گزینه » 3 « صحیح است.(    سوال

 در این بیت هیچگونه اختیار وزنی به کار نرفته است :

غتُزلِلُوطاتَشمِکهاَتنِنَمنی
-UU--U-U-UU--
رددانهیاِسآنغدااوکستنی

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه » 1 « :

داشتنتمسُروجوِرَسجزریاکدیدی
--U-U-UU--U-U-

داشتنغمچهیماِمغوزدَعهتکسِبش
) بلند بودن هجای پایان مصراع : هجای پایان مصراع کشیده است، اما بلند به حساب می آید . ( 

گزینه » 2 « :

راقِعِهرازنِبُنداگرِبِدپرباِرُمط
-U--UU--UU--UU-
کردنَدیاماِزُریاشدِبهرادینِبک
UU--

) استفاده از فعالتن به جای فاعالتن در ابتدای مصراع دوم / بلند به حساب آوردن هجای آخر مصراع ها ( 

گزینه » 4 « - 

زوِنِمایشوَمتَتسُخفَنردهـِنَزَره
-U--UU--UU--UU-
َردَبِبدافرِکتَدسُبرَنزروِرمگَا

UU--
) استفاده از فعالتن به جای فاعالتن در ابتدای مصراع دوم ( 
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 گزینه » 4 « صحیح است.(    سوال

منِدمیُاپرِلِدتینبسنکسزرمکفطر
-UU-U-U--UU-U-U-

بررسی سایر گزینه ها : 

گزینه » 1 « : 

نینَزناِدیخوِلوصازبیشکنزمرافَسر
-U---U---U---U-

) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن ( 

گزینه » 2 « :

ردَذبگُتبرهانَجِتُسسُتسخکهی خا
--U-U-UU--U-U-

) مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن ( 

گزینه » 3 « :

اوِنزاروُفِیراندَزبرگرَنَمدا
-UU--U--UU--U-

) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ( 

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

یکی از اختیارات وزنی آن است که شاعر در رکن اول شعر، به جای »فعالتن« از »فاعالتن« استفاده کند در بیت 1 نیز اولین رکن »فاعالتن ـ بهر قربا ـ بهـ / ر / 
قر / با« آمده است ولی در بیت های دیگر اولین بیت به صورت »فعالتن« است.

–  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

یعنی در دو کلمه ی شکایت و حکایت، تعداد حروف مشترک، زیاد است اما آنچه اصلی و الزم شمرده شود فقط َـ ت است و بقیه الزم نیست. طبق تبصره )۵( اگر 
قبل از حروف اصلی قافیه ) در قاعده1 و 2( حرف یا حروف دیگری مشترک باشد، آن ها جزء حروف قافیه نیستند.

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در این بیت )چرب گوی ـ اوی( طبق قاعده ی 1 )مصوت بلند »و«( هم قافیه اند در سایر ابیات قافیه ها براساس قاعده ی 2 تشکیل یافته اند. گزینه 
1 )مهر ـ چهر( حروف قافیه )ْهر( / گزینه 2 )کار ـ بیکار( حروف قافیه )ار( و گزینه 4 )بر ـ برتر( حروف قافیه )َـ ر( البته در گزینه ی 4 می توان واژه های قافیه را 

)برکشیم و کشیم( تصور کرد که در این صورت هم چنان قاعده ی 2 مالک است.

 گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت 1( مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن  

بیت 2( مفاعلن فعالتِن مفاعلن فعلن 

بیت3( مفعول مفاعیُل مفاعیُل فعولن

بیت 4( فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن

پاسخنامۀ عروض و قافیه

441

– گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت در این گزینه 4 بار مستفعلن ساخته شده است که وزن دوری باید از ارکان متناوب باشد. گزینه 1 )مستفعلن فعولن(، گزینه ی 2 )مفتعلن ـ مفاعلن( 
گزینه ی 3 )مفعول ـ مفتعلن( یا )فع لن مفاعلش( همگی متناوب هستند. 

–  گزینه » 4« صحیح است.(    سوال

گزینه 1 ← »ِـ اند« / گزینه 2 ← ان / گزینه 3 ← ی

–  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در گزینه 1 ← ← انی / در گزینه 2 ← ← اری/ در گزینه 3 ← ← َـ ندی / در گزینه 4 ←  ابی.

حروف قافیه اند که »ی« در همه آن ها در حکم حروف الحاقی است. همه ی گزینه ها 3 حرف مشترک دارند )با احتساب حرف الحاقی( ولی گزینه 3، 4 حرف 
مشترک دارد. )با احتساب حرف الحاقی(.

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

براساس تبصره )3( در حروف اصلی قافیه، مصوت ها به شرطی می توانند متفاوت باشند که قافیه به حروف الحاقی ختم شود.

 گزینه  »2« صحیح است.(    سوال

گزینه 1 و 3 و 4 ← مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن / گزینه 2 ← مفتعلن مفاعلن مفتعلن فعل.

 گزینه » 3 «  صحیح است.(    سوال

قافیه ی شعر، تابع دو قاعده است و در قاعده ی 2 حروف قافیه از »مصوت + صامت« یا »مصوت + صامت + صامت« تشکیل می شود البته می تواند بعد از حروف 
قافیه حروف الحاقی نیز داشته باشد. در بیت گزینه ی 3 واژه های قافیه »بستند« و »پیوستند« است که »َـ س ت« حروف اصلی قافیه است و »َـ ند« حروف الحاقی 

آن است.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه 2، حروف قافیه در بیش از یک کلمه قرار گرفته است.

  گزینه » 3« صحیح است.(    سوال

گاهی شعر دارای دو قافیه ی پایانی است که قافیه ی اصلی در واژه های آخر مصراع است. در بیت شماره ی 3 نیز »نیست« دو معنی مختلف دارد و »باد« نیز در 
دو معنی به کار رفته است. پس ذوقافیتین است که قافیه ی اصلی کلمه های پایانی )= باد( است.

  گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

جاستکقدوسردانشمگرقشورزابا
--U-U-UU--U-U-

  گزینه » 4« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه ی 4 »مفتعلن مفتعلن فاعلن« است که به قول نیما یوشیج، تند و رقص آور است. 
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– گزینه »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت در این گزینه 4 بار مستفعلن ساخته شده است که وزن دوری باید از ارکان متناوب باشد. گزینه 1 )مستفعلن فعولن(، گزینه ی 2 )مفتعلن ـ مفاعلن( 
گزینه ی 3 )مفعول ـ مفتعلن( یا )فع لن مفاعلش( همگی متناوب هستند. 

–  گزینه » 4« صحیح است.(    سوال

گزینه 1 ← »ِـ اند« / گزینه 2 ← ان / گزینه 3 ← ی

–  گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در گزینه 1 ← ← انی / در گزینه 2 ← ← اری/ در گزینه 3 ← ← َـ ندی / در گزینه 4 ←  ابی.

حروف قافیه اند که »ی« در همه آن ها در حکم حروف الحاقی است. همه ی گزینه ها 3 حرف مشترک دارند )با احتساب حرف الحاقی( ولی گزینه 3، 4 حرف 
مشترک دارد. )با احتساب حرف الحاقی(.

  گزینه »4« صحیح است.(    سوال

براساس تبصره )3( در حروف اصلی قافیه، مصوت ها به شرطی می توانند متفاوت باشند که قافیه به حروف الحاقی ختم شود.

 گزینه  »2« صحیح است.(    سوال

گزینه 1 و 3 و 4 ← مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن / گزینه 2 ← مفتعلن مفاعلن مفتعلن فعل.

 گزینه » 3 «  صحیح است.(    سوال

قافیه ی شعر، تابع دو قاعده است و در قاعده ی 2 حروف قافیه از »مصوت + صامت« یا »مصوت + صامت + صامت« تشکیل می شود البته می تواند بعد از حروف 
قافیه حروف الحاقی نیز داشته باشد. در بیت گزینه ی 3 واژه های قافیه »بستند« و »پیوستند« است که »َـ س ت« حروف اصلی قافیه است و »َـ ند« حروف الحاقی 

آن است.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه 2، حروف قافیه در بیش از یک کلمه قرار گرفته است.

  گزینه » 3« صحیح است.(    سوال

گاهی شعر دارای دو قافیه ی پایانی است که قافیه ی اصلی در واژه های آخر مصراع است. در بیت شماره ی 3 نیز »نیست« دو معنی مختلف دارد و »باد« نیز در 
دو معنی به کار رفته است. پس ذوقافیتین است که قافیه ی اصلی کلمه های پایانی )= باد( است.

  گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

جاستکقدوسردانشمگرقشورزابا
--U-U-UU--U-U-

  گزینه » 4« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه ی 4 »مفتعلن مفتعلن فاعلن« است که به قول نیما یوشیج، تند و رقص آور است. 
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  گزینه » 4« صحیح است.(    سوال

قافیه ی شعر فارسی، تابع دو قاعده است:

قاعده ی 1: هریک از مصوت های »ا« و »و« به تنهایی اساس قافیه قرار گیرند. قاعده ی 2: هر مصوت با یکی یا دو صامت بعدش، قافیه قرار گیرد. در بیت های 
1 و 2 و 3 به ترتیب »ار« ، »ین«  »ان« قافیه شده اند. ولی در بیت 4، »ا« طبق قاعده ی 1، قافیه است.

  گزینه » 1« صحیح است.(    سوال

قافیه در این بیت نادرست است زیرا واژه ی »را« ردیف است ـ م در مرا مخفف من است که با تو هم قافیه شده است و غلط می باشد.

  گزینه » 4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت سوال »مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن« است و وزن گزینه ی 4 نیز »مستفعل مستفعل فع لن« است که در یک گروه وزنی هستند. 

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

»مهجور، رنجور، دور« ایجاد قافیه ی میانی کرده اند.

 گزینه » 1 «  صحیح است.(    سوال

قافیه ی گزینه ی 1 ← قاعده ی 1

قافیه ی بقیه گزینه ها ← قاعده ی 2

 گزینه » 2 « صحیح است.(    سوال

 گزینه » 2« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی 2 بر وزن فعولن فعولن فعولن  است اما ابیات دیگر بر وزن شفعولن فعولن فعولن فعل سروده شده اند و در رکن پایانی با گزینه ی 2 تفاوت دارند.

 گزینه » 4« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در بیت گزینه ی 4: بماند، بخواند است که طبق قاعده ی 2 )مصّوت + دو صامت، اند( هم قافیه شده اند. گزینه ی 1، واژه های: رهی، آنگهی، 
طبق تبصره ی 2 دارای حرف الحاقی )ی( می باشند. گزینه ی 2، واژه های: چاکرم، خورم، طبق تبصره ی 3 با اضافه شدن حرف الحاقی )َـ م( هم قافیه شده اند. 

گزینه ی 3، واژه های: بر، در، اگرچه پیشوند هستند اما طبق تبصره 4 خود واژه ی قافیه هستند.

  گزینه » 3« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی 3، غرض ردیف است و واژه های )با، را( طبق قاعده ی 1 هم قافیه هستند، در ابیات سایر گزینه ها واژه های قافیه طبق تبصره ی 6 هم قافیه 
شده اند: بیت گزینه ی 1: »است« ردیف است و )دیده، دیده( جناس تام هستند که هم قافیه شده اند. بیت گزینه ی 2: »است« ردیف است و )بینی، بینی( جناس 

تام هستند که هم قافیه شده اند. بیت گزینه ی 4: واژه های )اجل، اجل( جناس تام هستند و هم قافیه شده اند.

  گزینه » 3« صحیح است.(    سوال

ای / با / د / بام / دا / دی / خش / می / ر / وی / بـ / شا / دی: بر وزن »مفعوُل فاعالتن / مفعول فاعالتن«

پاسخنامۀ عروض و قافیه

443

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

اگر هر دو بیت را تقطیع هجایی نمایی می بینید که هر دو بر وزن: مفاعلین مفاعلین فعولن در می آید.

گزینه » 1« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در این بیت، )ما ـ آشنا( است که طبق قاعده ی 1 هم قافیه شده اند حال آن که سایر ابیات طبق قاعده ی 2 هم قافیه شده اند. »ص 6 عروض و 
قافیه«

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

قافیه در بیت گزینه 1 نادرست است. )جوالهگی، جامگی( واژه های قافیه، »ی« الحاقی است و دو واژه ی جوالهه و جامه به خاطر اختالف در اولین صامت 
نمی توانند هم قافیه شوند، زیرا »ـه باز الحاقی است و حروف مشترک آن ها )اه ، ام( است که هماهنگ نیست.

– گزینه » 1« صحیح است.(    سوال

وزن مصراعی از هر بیت را در زیر نشان می دهیم یا تفاوت آن ها معلوم می شود ای که می گویی به آهی نرم کن سنگین دل شرا = فاعالتن فاعالتن فاعالتن 
فاعالتن 4( گر ندیدی سحر و معجز، دیده ی دل باز کن = فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 3( سر حق را بر سر دار فنا کرد آشکار = فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

فاعلن 1( تا حریفان بر در میخانه ماوا کرده اند = فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن رکن آخر در بیت 1 با رکن آخر ابیات دیگر تفاوت دارد.

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

 گزینه » 3« صحیح است.(    سوال

»و« و »ی« در ُنه واژه ی زیر، صامت است، تواضع، وجود، دریا، یمین، توان، کویر، سیل، درو، دوان

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در صورتی پسوندها و پیشوندها واژه ی قافیه محسوب می شوند که تکرار نشوند در حالی که در بیت دوم پیشوند »گاه« تکرار گردیده است، بنابراین عیب قافیه 
وجود دارد.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

اگر از کلمه های پایانی دو مصراع بیت شماره 2 پسوندهای تکراری تر را حذف کنیم نیکو و مشفق باقی می ماند که نمی توانند با هم قافیه شوند.

 گزینه » 3« صحیح است.(    سوال

در این گزینه واژه های قافیه، بر پایه ی قاعده ی 2 باید همسانی داشته باشند که در این همسانی اشکال زیر دیده می شود:

َعدل ← حروف اصلی قافیه: َـ ، د، ل، چنان که می بینید بعد از مصّوت ، صامت ها یکسان نیستند.  َفضل )← حروف اصلی قافیه: َـ ، ض ، ل 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی »3« »مه ای« را نمی توان حرف مشترك بین دو قافیه دانست زیرا حروف مشترك با صامت آغاز نمی شوند. اگر » ِـ ای« را نیز حرف مشترك بدانیم، قافیه 
طبق قاعده ی ) ( و ) ( نخواهد بود. بنابراین قافیه غلط است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: حرف مشترك =ُـ ر )قاعده ی 2(



پاسخنامۀ عروض و قافیه

443

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

اگر هر دو بیت را تقطیع هجایی نمایی می بینید که هر دو بر وزن: مفاعلین مفاعلین فعولن در می آید.

گزینه » 1« صحیح است.(    سوال

واژه های قافیه در این بیت، )ما ـ آشنا( است که طبق قاعده ی 1 هم قافیه شده اند حال آن که سایر ابیات طبق قاعده ی 2 هم قافیه شده اند. »ص 6 عروض و 
قافیه«

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

قافیه در بیت گزینه 1 نادرست است. )جوالهگی، جامگی( واژه های قافیه، »ی« الحاقی است و دو واژه ی جوالهه و جامه به خاطر اختالف در اولین صامت 
نمی توانند هم قافیه شوند، زیرا »ـه باز الحاقی است و حروف مشترک آن ها )اه ، ام( است که هماهنگ نیست.

– گزینه » 1« صحیح است.(    سوال

وزن مصراعی از هر بیت را در زیر نشان می دهیم یا تفاوت آن ها معلوم می شود ای که می گویی به آهی نرم کن سنگین دل شرا = فاعالتن فاعالتن فاعالتن 
فاعالتن 4( گر ندیدی سحر و معجز، دیده ی دل باز کن = فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 3( سر حق را بر سر دار فنا کرد آشکار = فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

فاعلن 1( تا حریفان بر در میخانه ماوا کرده اند = فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن رکن آخر در بیت 1 با رکن آخر ابیات دیگر تفاوت دارد.

 گزینه » 1 « صحیح است.(    سوال

 گزینه » 3« صحیح است.(    سوال

»و« و »ی« در ُنه واژه ی زیر، صامت است، تواضع، وجود، دریا، یمین، توان، کویر، سیل، درو، دوان

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در صورتی پسوندها و پیشوندها واژه ی قافیه محسوب می شوند که تکرار نشوند در حالی که در بیت دوم پیشوند »گاه« تکرار گردیده است، بنابراین عیب قافیه 
وجود دارد.

 گزینه »2« صحیح است.(    سوال

اگر از کلمه های پایانی دو مصراع بیت شماره 2 پسوندهای تکراری تر را حذف کنیم نیکو و مشفق باقی می ماند که نمی توانند با هم قافیه شوند.

 گزینه » 3« صحیح است.(    سوال

در این گزینه واژه های قافیه، بر پایه ی قاعده ی 2 باید همسانی داشته باشند که در این همسانی اشکال زیر دیده می شود:

َعدل ← حروف اصلی قافیه: َـ ، د، ل، چنان که می بینید بعد از مصّوت ، صامت ها یکسان نیستند.  َفضل )← حروف اصلی قافیه: َـ ، ض ، ل 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی »3« »مه ای« را نمی توان حرف مشترك بین دو قافیه دانست زیرا حروف مشترك با صامت آغاز نمی شوند. اگر » ِـ ای« را نیز حرف مشترك بدانیم، قافیه 
طبق قاعده ی ) ( و ) ( نخواهد بود. بنابراین قافیه غلط است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: حرف مشترك =ُـ ر )قاعده ی 2(
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گزینه ی »12«: حرف مشترك =ُـ و )قاعده ی 2(

گزینه ی »4«: حرف مشترك = آ )قاعده ی 1(

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

»باد« ئر بیت گزینه ی »1« ردیف و باز=  پرنده و باز = گشاده، کلمات قافیه ی بیت هستند.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

- - U / - U - - / - - U / - U - -

مستفعلن    فعولن  مستفعلن   فعولن

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

چون »ان« در هر دو واژه ی زلفکان و رخان عالمت جمع است و اگر آن ها را برداریم، قافیه ای نداریم قافیه ی این بیت اشتباه است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

رانکن    ک    هـ    زایش    ن    ظا    ربر   س   ر   کو
-   U   U    -U    -    U    --   U   U    --

یدچا    ه    بـ    راری    َر    قع     ریو    س     ف    مص
-   U   U    -U    -    U    --   U   U    --

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت ها به ترتیب عبارت اند از:

1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )= ناهمسان(

2( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن )= همسان دولختی(

3( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )= همسان(

4( مفعول فاعالٌت مفاعیُل فاعلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

 بیت صورت سؤال با گزینه ی »2« هم وزن است.

در اوزان همسان و همسان دولختی مرز بین پایه های آوایی را از طریق مکثی که بین پایه ها صورت می گیرد می توان تشخیص داد اما در برخی اوزان ناهمسان 
هنگام خوانش شعر عماًل نمی توان مکث کرد و فقط با تقطیع هجایی به وزن شعر می توان رسید.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن: فعولن فعولن فعولن فعل؛ پیام بیت نیز حماسی است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل 

گزینه ی »3«: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

گزینه ی »4«: فاعالتن فاعالتن فاعلن 
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 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

تعداد هجاهای هر مصراع یازده تاست، زیرا هجای آخر با اینکه کشیده است اما بلند حساب می شود.

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« می باشد.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

ابیات تمام گزینه ها بر وزن »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« است. در بیت گزینه ی »3« هیچ اختیار شاعری تغییر کمیت مصوتی به کار نرفته است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: »میوه« در مصراع دوم تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند دارد 

گزینه ی »2«: »جای« در مصراع دوم تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند دارد.

گزینه ی »4«: »دگرباره«، »بانگ« و »امین« تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند دارند.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در بیت نخست فقط تغییر مصوت کوتاه به بلند دیده می شود:

--U--- / U--- / U

--U- U- / U--- / U

در گزینه های دیگر عالوه بر تغییر مصوت کوتاه به بلند، حذف همزه نیز وجود دارد.

تشریح سایر گزینه ها:

U--- / U--- / U--U--- / U- U- / U--گزینه ی »2«:
U--- / U--- / U--U- U- / U--- / U--گزینه ی »3«:
U--- / U- U- / U- -U- U- / U- U- / U--گزینه ی »4«:

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ُیویَرمینانُکوِجلـ
-UU--U-U

ِصـدینبِـَدمدیـَنـوسر
فاعالٌتمفتعلن

یییامزبا
-UU---

ِیلماَتـُمَفت
فعمفتعلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع گزینه ی »2«، »فعولن فعولن فعولن فعولن« است.
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 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

تعداد هجاهای هر مصراع یازده تاست، زیرا هجای آخر با اینکه کشیده است اما بلند حساب می شود.

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« می باشد.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

ابیات تمام گزینه ها بر وزن »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« است. در بیت گزینه ی »3« هیچ اختیار شاعری تغییر کمیت مصوتی به کار نرفته است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: »میوه« در مصراع دوم تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند دارد 

گزینه ی »2«: »جای« در مصراع دوم تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند دارد.

گزینه ی »4«: »دگرباره«، »بانگ« و »امین« تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند دارند.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در بیت نخست فقط تغییر مصوت کوتاه به بلند دیده می شود:

--U--- / U--- / U

--U- U- / U--- / U

در گزینه های دیگر عالوه بر تغییر مصوت کوتاه به بلند، حذف همزه نیز وجود دارد.

تشریح سایر گزینه ها:

U--- / U--- / U--U--- / U- U- / U--گزینه ی »2«:
U--- / U--- / U--U- U- / U--- / U--گزینه ی »3«:
U--- / U- U- / U- -U- U- / U- U- / U--گزینه ی »4«:

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ُیویَرمینانُکوِجلـ
-UU--U-U

ِصـدینبِـَدمدیـَنـوسر
فاعالٌتمفتعلن

یییامزبا
-UU---

ِیلماَتـُمَفت
فعمفتعلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع گزینه ی »2«، »فعولن فعولن فعولن فعولن« است.
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی »4« حذف همزه وجود ندارد.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: در ترکیب »خودآراسته«  همزه حذف می شود و »ُخداراسته« خوانده می شود.

گزینه ی »2«: در مصراع دوم »به جز از رنگ خویش«، »ِبُجَزز رنِگ خیش« خوانده می شود.

گزینه ی »3«: در مصراع دوم »خود اندر جهان«، »ُخَدنَدر جهان« خوانده می شود.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تمام مصراع های این سؤال از یك غزل انتخاب شده اند و وزن یکسان دارند.

در مصراع گزینه ی »4« هیچ تغییر کمیت مصّوتی دیده نمی شود.

گزینه ی»4«:

یدءامیِدخنـکنلیـَو
رشزوبیِیزوبادینبِـ

 تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«:

شدواننتـکِـمیوریاِبـ
منایـمانسِـءاِر*مکـز

گزینه ی »2«:

نانجاِی*روابـِن*ماک
فظحاَرزسَـچدپیـمینِـ

گزینه ی »3«:

راصحـمینَدموپیـمنِکـ
رشگوَنـتُـمسـراَبهـنَـ

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

تَکر     کردگر     یان    ِز    َفـهان     ُپر    ِز     َشوا     َنم    َم    ِنِیک     َخن   ِد    َجچن    دان    ِکـ    َتـزان     َلب    ِکـ    ِبـ
َ
را    ق

U    U    -     -U    U    -     -U    U    -     --     -

وزن بیت »مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف« یا »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

الف و ت( )مفعول مفاعلن مفاعیلن( مستفعُل فاعالٌت مستفعْل

پ( )مفعول مفاعلن مفاعیلن فع(

ب و ث( )فاعالتن مفاعلن فع لن(
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن همسان: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

سایر گزینه ها وزن ناهمسان دارند: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

الف( وزن شعر مناسب برای اندوه و غم نیست.

ب( وزن شعر شادی آور است؛ ولی درون مایه ی آن درباره ی بی عدالتی است.

ت( وزن شعر کوبنده و کوتاه است و مناسب برای ناله و تضرع نیست.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مصراع های گزینه های »1، 2 و 4« دارای یازده هجا، اما بیت گزینه ی »3« دارای دوازده هجاست.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

»ست« مخفف است و ردیف می باشد. پوست ها و بها کلمات قافیه، حرف قافیه »1« و قاعده ی قافیه مطابق قاعده ی  »1« است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

»بگو« و »تو« مصوت مشترك برای قافیه ساختن ندارند.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: »بهشت و بهشت« جناس تام دارند، بنابراین می توانند واژه ی قافیه باشند.

گزینه ی »2«: »َسُخن – َمُکن« حرف مشترک = ُـ ن

گزینه ی »3«: »شتر – ُپر« - حرف مشترک = ُـ ر

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

پدید و بدید = قافیه های اصلی / شد، خود = قافیه ی دوم

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: نور، دور = قافیه / ای صنم = ردیف 

گزینه ی »3«: خدادوست، آدمی پوست = واژه های قافیه / بود = ردیف 

گزینه ی »4«: باری، کاری = واژه های قافیه / دگر است = ردیف  

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

»آشنا« و »کجا« قافیه مطابق قاعده ی 2 هستند.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: »تاریک« و »نزدیک« قافیه مطابق قاعده ی 2 هستند.
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن همسان: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

سایر گزینه ها وزن ناهمسان دارند: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

الف( وزن شعر مناسب برای اندوه و غم نیست.

ب( وزن شعر شادی آور است؛ ولی درون مایه ی آن درباره ی بی عدالتی است.

ت( وزن شعر کوبنده و کوتاه است و مناسب برای ناله و تضرع نیست.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مصراع های گزینه های »1، 2 و 4« دارای یازده هجا، اما بیت گزینه ی »3« دارای دوازده هجاست.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

»ست« مخفف است و ردیف می باشد. پوست ها و بها کلمات قافیه، حرف قافیه »1« و قاعده ی قافیه مطابق قاعده ی  »1« است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

»بگو« و »تو« مصوت مشترك برای قافیه ساختن ندارند.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: »بهشت و بهشت« جناس تام دارند، بنابراین می توانند واژه ی قافیه باشند.

گزینه ی »2«: »َسُخن – َمُکن« حرف مشترک = ُـ ن

گزینه ی »3«: »شتر – ُپر« - حرف مشترک = ُـ ر

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

پدید و بدید = قافیه های اصلی / شد، خود = قافیه ی دوم

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: نور، دور = قافیه / ای صنم = ردیف 

گزینه ی »3«: خدادوست، آدمی پوست = واژه های قافیه / بود = ردیف 

گزینه ی »4«: باری، کاری = واژه های قافیه / دگر است = ردیف  

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

»آشنا« و »کجا« قافیه مطابق قاعده ی 2 هستند.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: »تاریک« و »نزدیک« قافیه مطابق قاعده ی 2 هستند.
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گزینه ی »3«: »دوش« و »خاموش« قافیه مطابق قاعده ی 2 هستند.

گزینه ی »4«: »نورش« و »دورش« و »برگ و بارش« و »غمگسارش« قافیه مطابق قاعده ی 2 هستند.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

حروف قافیه در »غدر« و »صبر« یکسان نیست. )َـ ر و َـ ب ر(

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی  »1«: »می ستان« و »بران« در پسوند »ان« مشترکند که نوع پسوند هر یك متفاوت از دیگری است.

گزینه ی »2«: »َکند« و »ُکند« دارای حروف الحاقی »َـ د« هستند، بدین ترتیب امکان یکسان نبودن مصوت هایشان وجود دارد. )َـ ن  َـ د، ُـ ن  َـ د(

گزینه ی »3«: »»فتند« و »مخند« قافیه می شوند، زیرا هر چند »َــ ند« در »فتند« الحاقی است، اما »َــ ند« در »مخند« جزوی از کلمه است و بنابراین قافیه 
صحیح است.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

قافیه ی نخست: »راغ« و »باغ« / قافیه ی دوم: »ایوان« و »میدان«

قافیه در سایر ابیات:

گزینه ی »2«: »غم« و »مطعم«

گزینه ی »3«: »شب« و »لب«

گزینه ی »4«: »تهی« و »کاملی«

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

داختَننهاَجَدررشوِمَهـکین
 -UU-U-U---

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

به تصریح کتاب درسی آن در هر دو واژه ی زلفکان و رخان نشانه ی جمع است و اگر حذف شود زلفک با رخ نمی تواند هم قافیه باشد اما تکرار واژه های غیر ساده، 
در صورتی که اجزای سازنده ی آن ها چندان آشکار نباشد، جایز است لذا واژه های گزینه های دیگر می توانند هم قافیه باشند.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن« »مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن«و دوری است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: وزن بیت »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«و دوری است.

گزینه ی »2«: وزن بیت »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( و دوری نیست.

گزینه ی »4«: وزن بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن«و دوری است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

 وزن مصراع صورت سؤال و بیت این گزینه »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« است. وزن سایر ابیات »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.
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 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در بیت صورت سؤال، »قلب« و »تغییر کمیت مصوت کوتاه« است. در هجای دوم مصراع نخست تغییر کمیت مصوت بلند وجود دارد. آمدن فاعالتن به جای 
فعالتن و حذف همزه )خالی از( در رکن نخست

مصراع نخست رخ داده است. در مصراع دوم اختیار وزنی پایان مصراع دیده می شود. در رکن پایانی هر دو مصراع نیز ابدال به کار رفته است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در هجای پنجم و دوازدهم مصراع اول و هجای هفتم و نهم مصراع دوم اختیار بلند تلفظ کردن کسره ی اضافه دیده می شود و همچنین با توجه به وزن بیت، 
مصوت پایان کلمه ی »تو« باید بلند تلفظ شود. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: اختیار بلند تلفظ کردن کسره ی اضافه دیده نمی شود.

گزینه ی »2«: اختیار بلند تلفظ کردن مصوت پایان کلمه دیده نمی شود.

گزینه ی »4«: اختیار بلند تلفظ کردن مصوت پایان کلمه دیده نمی شود.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

است: زیر  صورت  به  است  ارکان  تقطیع  و  هجایی  تقطیع  و  است  شده  سروده  فعولن  مستفعلن  فعولن  مستفعلن  وزن  بر  سؤال  مورد  بیت  از  مصراع   هر 
- - U / - U - - / - - U / - U - -       

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »2« بر وزن »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است.

باننا   ه    ِبـ   شعـمر   ُد    َمز    ُگـتو    بِـ    ُکـ    ند
-    U     U    -U     -     U    --      U      U     --

تستها   ِی    ُتـ    َمسـنیـ    ز    چشـ    مدر    َر    َم    ضان
فعمفتعلنفاعالٌتمفتعلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در هجای چهارم مصراع اول »تغییر مصّوت کوتاه به بلند« و در هجای چهارم مصراع دوم »حذف همزه« صورت گرفته است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: حذف همزه ندارد.

گزینه ی »3«: اختیار تغییر کمیت مصّوتها را ندارد.

گزینه ی »4«: فاقد حذف همزه است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن همه ی ابیات U---  U--- U--- U--- است.
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 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در بیت صورت سؤال، »قلب« و »تغییر کمیت مصوت کوتاه« است. در هجای دوم مصراع نخست تغییر کمیت مصوت بلند وجود دارد. آمدن فاعالتن به جای 
فعالتن و حذف همزه )خالی از( در رکن نخست

مصراع نخست رخ داده است. در مصراع دوم اختیار وزنی پایان مصراع دیده می شود. در رکن پایانی هر دو مصراع نیز ابدال به کار رفته است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در هجای پنجم و دوازدهم مصراع اول و هجای هفتم و نهم مصراع دوم اختیار بلند تلفظ کردن کسره ی اضافه دیده می شود و همچنین با توجه به وزن بیت، 
مصوت پایان کلمه ی »تو« باید بلند تلفظ شود. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: اختیار بلند تلفظ کردن کسره ی اضافه دیده نمی شود.

گزینه ی »2«: اختیار بلند تلفظ کردن مصوت پایان کلمه دیده نمی شود.

گزینه ی »4«: اختیار بلند تلفظ کردن مصوت پایان کلمه دیده نمی شود.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

است: زیر  صورت  به  است  ارکان  تقطیع  و  هجایی  تقطیع  و  است  شده  سروده  فعولن  مستفعلن  فعولن  مستفعلن  وزن  بر  سؤال  مورد  بیت  از  مصراع   هر 
- - U / - U - - / - - U / - U - -       

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »2« بر وزن »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است.

باننا   ه    ِبـ   شعـمر   ُد    َمز    ُگـتو    بِـ    ُکـ    ند
-    U     U    -U     -     U    --      U      U     --

تستها   ِی    ُتـ    َمسـنیـ    ز    چشـ    مدر    َر    َم    ضان
فعمفتعلنفاعالٌتمفتعلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در هجای چهارم مصراع اول »تغییر مصّوت کوتاه به بلند« و در هجای چهارم مصراع دوم »حذف همزه« صورت گرفته است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: حذف همزه ندارد.

گزینه ی »3«: اختیار تغییر کمیت مصّوتها را ندارد.

گزینه ی »4«: فاقد حذف همزه است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن همه ی ابیات U---  U--- U--- U--- است.
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تشریح گزینه ها:

گزینه ی »U--- U U-- U--- U U :»1-- )هجای ششم و چهاردهم(

گزینه ی »U--- U--- U- U- U :»2--- )هجای یازدهم(

گزینه ی »U U-- U--- U- U- U U :»3-- )هجای دوم، یازدهم و چهاردهم(

گزینه ی »U--- U--- U--- U :»4--- )فاقد تغییر کمیت مصوت(

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن هر چهار بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

در مصراع اول گزینه ی »1«: آ  ری

                                                                                  ابدال

در مصراع اول گزینه ی »2؟«: لب بیك )در مصراع دوم حریفی هم ابدال دارد(

ابدال ابدال     

در مصراع اول گزینه ی »3«: آ   گاه 

گزینه ی »4«: مصراع دوم »ساقی« هجای بلند کوتاه می شود )= اختیار زبانی(

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال بر وزن»مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« سروده شده است.

اختیارات: )گویی( ابدال، )بّط( تغییر کمیت مصّوت کوتاه به بلند، )زده است(

حذف همزه، بلند بودن هجای پایانی

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

نجم الدین رازی از منشیان و عارفان وارسته ی قرن هفتم است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن این مصراع، »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« بوده و دوری نیست.

وزن سایر مصراع ها:

گزینه ی »1«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

گزینه ی »2«: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 

گزینه ی »3«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: قافیه: ُعُلو )علو با سکون »واو« با او هم قافیه نمی شود( 

گزینه ی »3«: قافیه: ترک،  سترگ: واژه ی »ترک« با »سترگ« قافیه نمی شود: زیرا واج پایانی آن ها یکسان نیست.
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گزینه ی »4«: قافیه: لطف، عنف )قبل از صامت »ف« مصوت مشترکی وجود ندارد(

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مصوت بلند به کوتاه: هجای پنجم مصراع نخست / مصو ت کوتاه به بلند: هجای سوم مصراع دوم

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مصوت کوتاه به بلند: هجای یازدهم مصراع نخست، هجای سوم مصراع دوم

گزینه ی »2«: مصوت کوتاه به بلند: هجای هفتم مصراع نخست، هجای هشتم و یازدهم مصراع دوم

گزینه ی »4«: مصوت بلند به کوتاه: هجای پنجم در هر دو مصراع 

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت این گزینه »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« و همسان دو لختی )دوری( است.

وزن ابیات سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

گزینه ی »3«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه ی »4«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

حذف همزه در سایر ابیات:

گزینه ی »1«: در هجای دوم مصراع اول و هجای ششم مصراع دوم :»« 

گزینه ی »3«: در هجای چهارم مصراع دوم

گزینه ی »4«: در هجای ششم مصراع دوم 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

ای-اوِدUِکَخر-جومی-فیسر-ریـپـUحشی-ریدو-با

هد-رادUزمی-راهی-ردوا-داُگUرمت-توچشـ-مسـ
تشریح گزینه های دیگر:

در گزینه ی »1« هجاهای دوم و دوازدهم مصراع اّول، در گزینه ی »2« هجای پنجم مصراع اّول و در گزینه ی »4« هجاهای دوم و چهارم مصراع اّول، از تغییر 
کمّیت مصّوت کوتاه به بلند استفاده کرده اند.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال بر وزن »مفعول مفاعلن فعولن« سروده شده است.
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گزینه ی »4«: قافیه: لطف، عنف )قبل از صامت »ف« مصوت مشترکی وجود ندارد(

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مصوت بلند به کوتاه: هجای پنجم مصراع نخست / مصو ت کوتاه به بلند: هجای سوم مصراع دوم

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مصوت کوتاه به بلند: هجای یازدهم مصراع نخست، هجای سوم مصراع دوم

گزینه ی »2«: مصوت کوتاه به بلند: هجای هفتم مصراع نخست، هجای هشتم و یازدهم مصراع دوم

گزینه ی »4«: مصوت بلند به کوتاه: هجای پنجم در هر دو مصراع 

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت این گزینه »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« و همسان دو لختی )دوری( است.

وزن ابیات سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

گزینه ی »3«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه ی »4«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

حذف همزه در سایر ابیات:

گزینه ی »1«: در هجای دوم مصراع اول و هجای ششم مصراع دوم :»« 

گزینه ی »3«: در هجای چهارم مصراع دوم

گزینه ی »4«: در هجای ششم مصراع دوم 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

ای-اوِدUِکَخر-جومی-فیسر-ریـپـUحشی-ریدو-با

هد-رادUزمی-راهی-ردوا-داُگUرمت-توچشـ-مسـ
تشریح گزینه های دیگر:

در گزینه ی »1« هجاهای دوم و دوازدهم مصراع اّول، در گزینه ی »2« هجای پنجم مصراع اّول و در گزینه ی »4« هجاهای دوم و چهارم مصراع اّول، از تغییر 
کمّیت مصّوت کوتاه به بلند استفاده کرده اند.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال بر وزن »مفعول مفاعلن فعولن« سروده شده است.
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 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

میازنیُکـتممسـِکـشپیـزانَاقیساای
--UU--UU--UU--

فعولن مستف)فع لن(مفاعیٌل مستفعٌلمفاعیٌل مستفعٌلمفعوٌل مستفعٌل

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

دلُنجاِزروُفـِنـخابسُتتسـَبـحبـُمِغدا

-UU-UUU--U

−/
U

-U-U-

رایاین    َسـ   راگر   رو   َشـ     نیرو  َز   ِن    ِدنیـ   ست    ِز

سایر ابیات نیز تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه دارند ولی بلند تلفظ کردن مصّوت کوتاه ندارند.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ُی     ُخد    کا     میُخد    َپـ     رسـ    تیدز       دنـ     د

U      -      -U     -      U      --     -     -     U

َنـ      پیـ     ما      یدفر    قِـ    را    هبا     این     ُد

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن

گزینه ی »3«: فعالتن فعالتن فعلن

گزینه ی »4«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تمام ابیات بر وزن »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« بوده که در ابیات  گزینه های »1، 2 و 3« به ترتیب مصّوت بلند آهو، جادو و مستی کوتاه تلفظ شده اند. اما 
بیت گزینه ی  »4« فاقد این اختیار است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

ُکـ     نون    ِکـ   کش

-     U     -      U

َا    گر     چـ      نان

تی    ِی     ما     در

U      -     U     −
U

ِکـ    َمـ     جا     ِل

ِم    یا      ِن      مو

-     U     -      U

شـ     نا     ُبـ     ود

جفـ       تاد

-     UU
غم      نیست

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »4«: نفاعالتن مفاعلن فعلن

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: ابدال در رکن پایانی مصراع اول و دوم 

گزینه ی »2«: ابدال در ارکان پایانی هر دو مصراع و رکن نخست مصراع دوم

گزینه ی »3«: ابدال در رکن پایانی مصراع دوم
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت »الف«: »گوید« در مصراع دوم ابدال دارد.

بیت »ب«: »همه« در پایان مصراع اول اختیار وزنی بلند بودن هجای پایانی دارد.

بیت »ج«: رکن آغازین مصراع دوم قلب دارد.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در بیت صورت سؤال تنها در رکن پایانی مصراع دوم ابدال رخ داده است.

همچنین هجای پایانی مصراع دوم کشیده است که بلند به حساب خواهد آمد.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

سه اختیار وزنی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن، ابدال و بلند بودن هجای پایان مصراع«در گزینه ی »2« به شرح زیر آمده است.

گزینه ی »2«: وزن »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن«. در رکن آغازین هر دو مصراع، شاعر به جای »فعالتن« از »فاعالتن« استفاده کرده است. / در رکن پایانی 
مصراع دوم شاعر به جای »فعلن« از »فع لن« استفاده کرده که ابدال است. / هجای پایانی هر دو مصراع کشیده است که بلند محسوب می شود.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: وزن: »فعالتن فعالتن فعلن«. پایه ی آغازین هر دو مصراع از فاعالتن به جای فعالتن استفاده شده که اختیار وزنی است. ضمنًا رکن دوم مصراع 
دوم ابدال دارد.

گزینه ی »3«: وزن: » فعالتن مفاعلن فعلن«. پایه ی آغازین مصراع دوم با فاعالتن  شروع شده که اختیار وزنی است و هجای پایانی هر دو مصراع، کشیده است 
که بلند محسوب می شود )دو اختیار وزنی(

گزینه ی »4«: وزن: » فاعالتن فاعالتن فاعلن«. در چنین وزنی هیچ اختیار وزنی به جز پایان مصراع ممکن نیست. هجای پایانی مصراع اول »نار« کشیده است 
)یك اختیار وزنی(

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن اصلی مصراع »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1«: »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« وزن یك پایه ای است و دوری نیست.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن )دوری(

گزینه ی »3«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن )دوری(

گزینه ی »4«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن )دوری(

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

» U- U- / U U- - / U- U- / U U- - « مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن / ردیف »که ندارد« پایه ی آوایی پایان مصراع است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U / - U - - / - - U / - U - -« :»1 - - «:مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

گزینه ی »U- - / U - - / U - - / U « :»2 - - «: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی »U- U - / U U - - / U - U - / U U « :»3 - - «: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت »الف«: »گوید« در مصراع دوم ابدال دارد.

بیت »ب«: »همه« در پایان مصراع اول اختیار وزنی بلند بودن هجای پایانی دارد.

بیت »ج«: رکن آغازین مصراع دوم قلب دارد.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در بیت صورت سؤال تنها در رکن پایانی مصراع دوم ابدال رخ داده است.

همچنین هجای پایانی مصراع دوم کشیده است که بلند به حساب خواهد آمد.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

سه اختیار وزنی »آوردن فاعالتن به جای فعالتن، ابدال و بلند بودن هجای پایان مصراع«در گزینه ی »2« به شرح زیر آمده است.

گزینه ی »2«: وزن »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن«. در رکن آغازین هر دو مصراع، شاعر به جای »فعالتن« از »فاعالتن« استفاده کرده است. / در رکن پایانی 
مصراع دوم شاعر به جای »فعلن« از »فع لن« استفاده کرده که ابدال است. / هجای پایانی هر دو مصراع کشیده است که بلند محسوب می شود.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: وزن: »فعالتن فعالتن فعلن«. پایه ی آغازین هر دو مصراع از فاعالتن به جای فعالتن استفاده شده که اختیار وزنی است. ضمنًا رکن دوم مصراع 
دوم ابدال دارد.

گزینه ی »3«: وزن: » فعالتن مفاعلن فعلن«. پایه ی آغازین مصراع دوم با فاعالتن  شروع شده که اختیار وزنی است و هجای پایانی هر دو مصراع، کشیده است 
که بلند محسوب می شود )دو اختیار وزنی(

گزینه ی »4«: وزن: » فاعالتن فاعالتن فاعلن«. در چنین وزنی هیچ اختیار وزنی به جز پایان مصراع ممکن نیست. هجای پایانی مصراع اول »نار« کشیده است 
)یك اختیار وزنی(

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن اصلی مصراع »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1«: »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« وزن یك پایه ای است و دوری نیست.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن )دوری(

گزینه ی »3«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن )دوری(

گزینه ی »4«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن )دوری(

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

» U- U- / U U- - / U- U- / U U- - « مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن / ردیف »که ندارد« پایه ی آوایی پایان مصراع است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U / - U - - / - - U / - U - -« :»1 - - «:مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

گزینه ی »U- - / U - - / U - - / U « :»2 - - «: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی »U- U - / U U - - / U - U - / U U « :»3 - - «: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن
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 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

»جان« و »میهمان« کلمات قافیه و »ان« حروف اصلی قافیه و مطابق قاعده ی )2( هستند. قافیه در سایر گزینه ها مطابق قاعده ی )1( است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: »عصاش« و »شمشیرهاش«: حرف الحاقی: ش، حرف اصلی: ا 

گزینه ی »3«: »بگوی« و »اوی«: حرف الحاقی: ی، حرف اصلی: و 

گزینه ی »4«: »تااوستا« و »روستا«: حرف اصلی: ا 

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ردیف: است / قافیه: »سخا« و »اژدها«

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: ماست و کیست ردیف نمی شوند. )ما است، کیست(

گزینه ی »2«: ردیف: ندارد / قافیه ی 1: دم )نفس(؛ دم )بدم( / قافیه ی 2: منصور؛ صور

گزینه ی »3«: ردیف: ندارد / قافیه: توست؛ رست

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در بیت این گزینه قافیه ی خطی )َـ هر / َـ حر( وجود دارد.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: روان و روان چون از لحاظ معنایی متفاوت هستند، می توانند قافیه بسازند.

گزینه ی »3«: حروف قافیه ی )َـ ر َـ د( و )ُـ رَـ د( به دلیل وجود حرف الحاقی صحیح هستند.

گزینه ی »4«: حرف مشترك : آ 

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

- - - -U- - U U - :تقطیع مصراع نخست بدین صورت است

بنابراین در رکن نخست »آمدن فاعالتن به جای فعالتن« وجود دارد، رکن پایانی دارای ابدال است و حذف همزه در »شد آلوده« )ُش/ دا/ لو/ ِد( دیده می شود.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: آمدن فاعالتن به جای فعالتن و ابدال ندارد. »خنک آن« حذف همزه دارد.

-U- U U U- - U U - :گزینه ی »3«: ابدال ندارد. »شکر از« حذف همزه است

-U- - U U- -  U U - :گزینه ی »4«: حذف همزه و ابدال ندارد

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: تغییر کمیت مصوت کوتاه در هجای هشتم هر دو مصراع 

گزینه ی »2«:حذف همزه در »نگشته است«

گزینه ی »4«: تغییر مصوت بلند به کوتاه در هجای چهارم مصراع دوم / تغییر مصوت کوتاه به بلند در هجای پنجم مصراع دوم
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن این بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

ایِدَمیادیبوَن

U-−/
U

-UU-

ییآمیُیتیسنی

-U-U-−/
UU

-

ُمسَنُیایضیماَن

U-−/
U

-UU-

چیستُتلحاتلیسـَبَتق

-U-U-UU−
−

U

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال و سایر ابیات، »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن( است. وزن بیت این گزینه »مفتعلن فاعالت مفتعلن 
فع« می باشد.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت یك بار به صورت نظم همسان )مستفعل مستفعل مستفعل مستف( و یك بار به صورت نظم ناهمسان هجاها )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( قابل 
برش هجایی است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن( = نظم ناهمسان

گزینه ی »2«: »مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن« )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن( = نظم همسان

گزینه ی »4«: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« = نظم ناهمسان 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن ابیات »ب« و »د«: فعالٌت فاعالتن / فعالت  فاعالتن )وزن از اوزان همسان دولختی است( / وزن بیت »الف«: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن )دوری 
نیست(، وزن بیت »ج«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن )دوری است(

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن صحیح سایر مصراع ها:

گزینه ی »1«: فعولن فعولن فعولن فعولن 

گزینه ی »2«: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گزینه ی »3«: مستفعل فاعالت فع لن )مفعول مفاعلن فعولن(
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن این بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

ایِدَمیادیبوَن

U-−/
U

-UU-

ییآمیُیتیسنی

-U-U-−/
UU

-

ُمسَنُیایضیماَن

U-−/
U

-UU-

چیستُتلحاتلیسـَبَتق

-U-U-UU−
−

U

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال و سایر ابیات، »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن( است. وزن بیت این گزینه »مفتعلن فاعالت مفتعلن 
فع« می باشد.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت یك بار به صورت نظم همسان )مستفعل مستفعل مستفعل مستف( و یك بار به صورت نظم ناهمسان هجاها )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( قابل 
برش هجایی است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن( = نظم ناهمسان

گزینه ی »2«: »مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن« )مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن( = نظم همسان

گزینه ی »4«: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« = نظم ناهمسان 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن ابیات »ب« و »د«: فعالٌت فاعالتن / فعالت  فاعالتن )وزن از اوزان همسان دولختی است( / وزن بیت »الف«: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن )دوری 
نیست(، وزن بیت »ج«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن )دوری است(

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن صحیح سایر مصراع ها:

گزینه ی »1«: فعولن فعولن فعولن فعولن 

گزینه ی »2«: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گزینه ی »3«: مستفعل فاعالت فع لن )مفعول مفاعلن فعولن(
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 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

فعالتن فعالتن فعلن ← »خود از این سو« = ُخـ َد زین سو

هجای اول بیت کوتاه است و اختیار وزنی ندارد.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن / »رو« در اول بیت هجای بلند است.

گزینه ی »2«: فعالتن مفاعلن فعلن / »روی« = در اول بیت هجای کشیده است. 

گزینه ی »4«: فعالتن فعالتن فعلن / »عّزت« در اول بیت هجای بلند است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

اگر در پایان هر نیم مصراع، یعنی در میان مصراع قافیه بیاید آن را قافیه ی »میانی« گویند.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

بیت الف = در رکن دوم و رکن پایانی مصراع اول ابدال وجود دارد:

- - / U U / - - - / - - U U - -

بیت ب = در رکن اول مصراع دوم اختیار »آمدن فاعالتن به جای فعالتن« دیده می شود: 

- - / -U- - / U- U -

بیت ج = در این بیت واژه ی »بگسست« در پایان مصراع اول، دارای اختیار وزنی پایانی مصراع است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تقطیع مربوط به گزینه ی »4« است. وزن آن: مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

دیـضاِرِکپاِیِضُرو

-U    - U-UU--

فعالتنفاعالتن

َنستیاُطغـگرَنَد
UU----

فعلنفعالتن

وزن اصلی این بیت »فعالتن، فعالتن، فعالتن، َفَعلن « است. این وزن در مصراع اول همه ی گزینه ها به جز گزینه ی »1« رعایت شده است. در این بیت هجای 
اّول رکن اول بلند است و »فعالتن« تبدیل به »فاعالتن« شده و بنابراین مشمول اختیار وزنی گردیده است. مقایسه ی هجاهای اّول چهار گزینه می تواند در نگاه 

اّول شما را متوّجه این تفاوت بکند.

4( َم 3( هَـ    2( ِچ    1( ُرو   
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

هجای پایانی در مصراع اول »گر« و در مصراع دوم »ما« هر دو به صورت بلند هستند و شامل اختیار شاعری نمی باشند.

نکته ی مهم درسی: هجای پایانی در یك مصراع یا بیت، تنها زمانی دچار اختیار وزنی نمی شود که به صورت بلند باشد. در غیر این صورت شاعر از اختیار وزنی 
بهره می جوید و هجای پایانی را به صورت »هجای بلند« می نویسد. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: هجاهای پایانی در دو مصراع »ِم« می باشد که هجای کوتاه است. در این بیت شاعر از اختیار وزنی بهره جسته و هر دو را بلند تلّفظ می کند.

گزینه ی »2«: هجای پایانی در مصراع اول »ُت« کوتاه و در مصراع دوم »َنست« کشیده می باشد. در این صورت شاعر از اختیار شاعری استفاده نموده و هر دو 
را بلند تلّفظ می کند.

گزینه ی »3«: هجای پایانی در مصراع اول »یار« و در مصراع دوم »دوست« می باشد که هر دو هجای کشیده هستند. لذا از ا ختیار وزنی استفاده می کنیم و هر 
دو را بلند می نویسیم.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

شدِدپرراَسـِبغم

UUU--U-

ماجا   ِنِگـ   رفـ    ت   در
شدِدورپرِشَتـءا
-UU--U-
خاستردادیـِتَبـنو

در رکن ابتدای مصراع دوم مفاعلن به جای مفتعلن آمده که اختیار قلب است.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

این بیت بر وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت: هرکسی نقش بند پرده ی توست / همه هیچ اند کرده کرده ی توست )هفت پیکر نظامی(

)وزن بیت: فاعالتن مفاعلن فعلن است که وزن شاد و نسبتًا ضربی و مناسب مضامین بزمی است.(

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

قبِیسویرودانِبعا
-U--U ـU    U-
قبَودُبَنرافانِرعا
-U--UU--

فعالتنفاعالتن
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

هجای پایانی در مصراع اول »گر« و در مصراع دوم »ما« هر دو به صورت بلند هستند و شامل اختیار شاعری نمی باشند.

نکته ی مهم درسی: هجای پایانی در یك مصراع یا بیت، تنها زمانی دچار اختیار وزنی نمی شود که به صورت بلند باشد. در غیر این صورت شاعر از اختیار وزنی 
بهره می جوید و هجای پایانی را به صورت »هجای بلند« می نویسد. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: هجاهای پایانی در دو مصراع »ِم« می باشد که هجای کوتاه است. در این بیت شاعر از اختیار وزنی بهره جسته و هر دو را بلند تلّفظ می کند.

گزینه ی »2«: هجای پایانی در مصراع اول »ُت« کوتاه و در مصراع دوم »َنست« کشیده می باشد. در این صورت شاعر از اختیار شاعری استفاده نموده و هر دو 
را بلند تلّفظ می کند.

گزینه ی »3«: هجای پایانی در مصراع اول »یار« و در مصراع دوم »دوست« می باشد که هر دو هجای کشیده هستند. لذا از ا ختیار وزنی استفاده می کنیم و هر 
دو را بلند می نویسیم.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

شدِدپرراَسـِبغم

UUU--U-

ماجا   ِنِگـ   رفـ    ت   در
شدِدورپرِشَتـءا
-UU--U-
خاستردادیـِتَبـنو

در رکن ابتدای مصراع دوم مفاعلن به جای مفتعلن آمده که اختیار قلب است.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

این بیت بر وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت: هرکسی نقش بند پرده ی توست / همه هیچ اند کرده کرده ی توست )هفت پیکر نظامی(

)وزن بیت: فاعالتن مفاعلن فعلن است که وزن شاد و نسبتًا ضربی و مناسب مضامین بزمی است.(

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

قبِیسویرودانِبعا
-U--U ـU    U-
قبَودُبَنرافانِرعا
-U--UU--

فعالتنفاعالتن
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نندُکمالِاسِیِل
UU--UU-
یتکوجزجانِیِل
UU-----

فع لنفاعالتن

چنان که می بینید وزِن بیت، رمل مخبون است که در رکِن اول به جای فعالتن، فاعالتن آمده است.

ـ ابدال صورت گرفته و در پایان مصرع نخست – U U به - - تبدیل شده است. در هجای ششم مصرع نخستین، واژه ی »سو« هجاِی بلند است و با وجود تک 
هجا بودن استثنائًا می تواند به هجای کوتاه تبدیل شود، این اتفاق در این جا روی می دهد و نیز در هجای هفتم به دلیِل وجوِد کسره ی اضافه، هجای کوتاه به بلند 
تبدیل می شود. بنابراین تغییر کمیت مصوت ها هم در تبدیل بلند به کوتاه و هم در تبدیل کوتاه به بلند رخ داده است. )ضمنًا به جای آن چه در این مورد، گفتیم، 

می توان با اختیاِر قلب موضوع هجای ششم و هجای هفتِم مصرع اّول را توجیه کرد اما همان مطلب اول یعنی تغییر کمیت مصوت ها ترجیح دارد.(

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن هر دو : »مفعوُل مفاعلن فعولن« )مستفعلُن فاعالُت مفعلن( است.

ِبنـ / شیـ / َنـ / ُم / َصبر/ پیش / گیـ / رم

هم / قصـ / ِصـ / ِی / نا / نـ / مو / ِد / دا / نی

- -  U  - U  - U U - -

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

تقطیع گزینه 1 چنین است: 

UU                                  -       

- - / - - U U / - - U U / - U U -

- - / - - U U / - - U U / - - U -

UU                                         

هر دو مصراع به جای فعالتن )- - U U( از فاعالتن )- - U -( استفاده کرده است که این یک اختیار وزنی محسوب می شود.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی 1، اختیار وزنی ابدال به کار رفته است. تقطیع هجایی بیت: 

رامحُلالَحنیستالمغقیعش یدبا
-UU--U--UU-UU-
راستِکبتنوگربنجامرشاپیُنُکُپر
-UU--U-----U

 هجای نهم در مصراع دوم ابدال دارد یعنی هجای بلند ـ )ُکر( در مقابل دو هجای کوتاه مصراع اول قرار گرفته است. ناگفته نماند چون وزن همه ی ابیات دوری 
است هجای کشیده ی پایان نیم مصراع در بعضی ابیات بلند می شود. )ر. ک . وزن دوری( سایر ابیات فاقد اختیار وزنی ابدال هستند.
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 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت را مورد بررسی قرار می دهیم:

ِلیاِپِلالُچَکفِبُرخُگلِیِقـساُتِرفِگ
U-U-UU--U-U-UU--
لالِوُتَپرُتِرفِگقیساِخُرازِلیاِپـ

U-U-UU--U-U-UU--
فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

چنان که می بینید وزن بیت بحر مجَتِث مثّمن مخبون است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

U--U--U--U-
U--UU-U--U-

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

 بیت را تقطیع می کنیم و اختیار شاعری آن را مشخص می کنیم.

بودداندنچهرختریروُفُدسوِبرام
U-U-UU--U-U---
بودبانتاغراچبلالدانَدندبون
U-U----U-U---

فع  لنمفاعلنمفعولنمفاعلن

در رکن دوم مصراع دوم شاعر طبق اختیارات وزنی )آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه میان مصراع( به جای فعالتن )- - U U( مفعولن )- - -( 
آورده است. 

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

نه مـ ن خام ط مع عشـ ق ُتـ می و ر ز م بس

- U U / - - U U / - - U U / - U U U

که چو من سوخـ ت در خیـ ل ُتـ بسـ یا ری هست

- - /- - U U /- - U U / - - U U

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

  تغییر کمیت مصوت ها

َفسَنـکینُمشـیِفـناَندتاِسـمیماازقِـِخر
-U---U---UU--U-

مامنیـشاریـَپـفـُزلآنِنراداواَهـاز 
-U---U--U↑U---U-

   اختیار زبانی

در شعر فوق دو اختیار زبانی )بلند شدن کسره ی اضافه( دیده می شود.
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 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت را مورد بررسی قرار می دهیم:

ِلیاِپِلالُچَکفِبُرخُگلِیِقـساُتِرفِگ
U-U-UU--U-U-UU--
لالِوُتَپرُتِرفِگقیساِخُرازِلیاِپـ

U-U-UU--U-U-UU--
فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

چنان که می بینید وزن بیت بحر مجَتِث مثّمن مخبون است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

U--U--U--U-
U--UU-U--U-

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

 بیت را تقطیع می کنیم و اختیار شاعری آن را مشخص می کنیم.

بودداندنچهرختریروُفُدسوِبرام
U-U-UU--U-U---
بودبانتاغراچبلالدانَدندبون
U-U----U-U---

فع  لنمفاعلنمفعولنمفاعلن

در رکن دوم مصراع دوم شاعر طبق اختیارات وزنی )آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه میان مصراع( به جای فعالتن )- - U U( مفعولن )- - -( 
آورده است. 

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

نه مـ ن خام ط مع عشـ ق ُتـ می و ر ز م بس

- U U / - - U U / - - U U / - U U U

که چو من سوخـ ت در خیـ ل ُتـ بسـ یا ری هست

- - /- - U U /- - U U / - - U U

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

  تغییر کمیت مصوت ها

َفسَنـکینُمشـیِفـناَندتاِسـمیماازقِـِخر
-U---U---UU--U-

مامنیـشاریـَپـفـُزلآنِنراداواَهـاز 
-U---U--U↑U---U-

   اختیار زبانی

در شعر فوق دو اختیار زبانی )بلند شدن کسره ی اضافه( دیده می شود.
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 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مصراع اول بیت سوال: داروی دل نمی کنم کان که مریض عشق شد.

تقطیع هجایی:

ُشدقِعشِضریَمِککاننمُکمیِندلِیرودا
-UU-U-U--UU-U-U-

وزن شعر:  مفتعلن          مفاعلن                          مفتعلن                      مفاعلن

مصراع اول بیت گزینه 3: 

گیِلُجمِبـَرمظَنازتانسبوُتَرفبـوسر
-UU-U-U--UU-U-U-

وزن شعر:        مفتعلن                   مفاعلن                             مفتعلن                           مفاعلن

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تابآفـِشپیـدمُبـِدتاموفَنـشبـچون
--UU--UU--U-U-

دمشـبریوقعیـبهدسیـرجانبهرممهـ
--U-U-UU--U-U-

فاعلنمفاعیلفاعالتمفعول

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت: من و از بندگی خواجه گذشتن حاشا / که ز فرمانبریش بر همه فرمان دارم

رمدامانفرِمهـبریشِرَبمانفرزکشاحاتنذشُگجخاِیِگِدَبنـازُنَم
UU--UUU-UU----UU--UU--UU----

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی »3«: فاعالتن فاعالتن فاعلن 

گزینه ی »4«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن این بیت »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

ر    گر     َیمُچ     نان    زاِل    َمحـ     ِملِبـ   ُدن    با
ِنـ    شیـ     ندِق   در    گلِیـ    َام    ناِکـ   َاز     گر
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

/ )- -U( ُخـ    را    کی / )-U- U( چـ   ها   ر    سو

)-U- U( َنـ    خا  سـ    تی / )-U - -( پیـ   چیـ    ِد   گی

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »3« در وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« سرووده شده است.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

گزینه ی »2«: مستفعل مستفعل مستفعل فع لن 

گزینه ی »4«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه ی »3«: فعولن فعولن فعولن فعولن 

گزینه ی »4«: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت سوم مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن 

گزینه ی »2«: مفتعلن فع مفتعلن فع 

گزینه ی »4«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ِلـ   خفـ   تندع   مر   دستِکـ  َحلـ   قان  جمـُتـ   هر  جا  شـبـ   حمـ   ِدلـ  لهِبـ   عا  شق   ده
مفاعیمفاعیلنمفاعیلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت مورد نظر را تقطیع هجایی می کنیم و ارکان عروضی آن را می نویسیم:

حیف خوَرد بر نصیب رحمت فردا هر که نداند سپاس نعمت امروز  

-UU-/U-U-/-UU-/-

مفتعلن / فاعالت / مفتعلن / فع
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

/ )- -U( ُخـ    را    کی / )-U- U( چـ   ها   ر    سو

)-U- U( َنـ    خا  سـ    تی / )-U - -( پیـ   چیـ    ِد   گی

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »3« در وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« سرووده شده است.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

گزینه ی »2«: مستفعل مستفعل مستفعل فع لن 

گزینه ی »4«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه ی »3«: فعولن فعولن فعولن فعولن 

گزینه ی »4«: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت سوم مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن 

گزینه ی »2«: مفتعلن فع مفتعلن فع 

گزینه ی »4«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ِلـ   خفـ   تندع   مر   دستِکـ  َحلـ   قان  جمـُتـ   هر  جا  شـبـ   حمـ   ِدلـ  لهِبـ   عا  شق   ده
مفاعیمفاعیلنمفاعیلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت مورد نظر را تقطیع هجایی می کنیم و ارکان عروضی آن را می نویسیم:

حیف خوَرد بر نصیب رحمت فردا هر که نداند سپاس نعمت امروز  

-UU-/U-U-/-UU-/-

مفتعلن / فاعالت / مفتعلن / فع



علوم و فنون ادبی

462

- گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن دوری یا متناوب، وزنی است که هر مصراع آن از دو قسمت تشکیل می شود و قسمت دوم، تکرار قصمت اّول است. به عبارت دیگر، در وزن دوری، هر نیم 
مصراع در حکم یک مصراع می باشد و بعد از هر نیم مصراع، عماًل مکثی صورت می گیرد که خود از مشخصات وزن دوری است. تقطیع هجایی و ارکان این 

بیت این گونه است:

ندُکمی ریَگِوجلـهاربـنوچنتُـِیرو
-UU--U-U-UU--U-

ندُکمیریَدِدَپرگارِزروُچنُتـِفُزلـ
-UU--U--UU--U-

یعنی بدین شکل است: مفتعلن فاعلن / مفتعلن فاعلن

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ابیات گزینه های »1، 2 و 3« از چهار پایه ی آوایی چهار هجایی تشکیل شده اند، اما بیت گزینه ی »4« »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« در پایه ی آوایی پایانی 
یك هجا کم دارد.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی »3« فردوسی به پاداش بعد از تحمل رنج اشاره می کند و مضمون بیت اندوهناك و غمگین نیست، ولی در سایر ابیات مضمونی غم انگیز در قالب 
آهنگی طرب انگیز یا کوتاه به گوش مخاطب می رسد.

  گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

»مجو«، »مگو« و »او« قافیه ی درونی بیت، مطابق قاعده ی »1« هستند. قافیه ی درونی در سایر ابیات مطابق قاعده ی »2« است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

قافیه ی نخست: یار، مار / قافیه ی دوم: ابد، لحد

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

»خدا« و »ما« در این سروده کلمات قافیه و مطابق قاعده ی )1( هستند.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: »مادر« و »سر« کلمات قافیه و مطابق قاعده ی )2( هستند.

گزینه ی »2«: »خاموش« و »مدهوش« کلمات قافیه و مطابق قاعده ی )2( هستند.

گزینه ی »3«: »غریب« و »فریب« کلمات قافیه و مطابق قاعده ی )2( هستند.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تقطیع هجایی و ارکان یک مصراع:

دلختریهانَشـِنخوِدلختگیـَرنَبِنِفتـ
-UU--U--UU--U-

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

ارکان گزینه ی4 با ارکان مصراع فوق یکی است.
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 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

گزینه ی »3«: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

گزینه ی »4«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن 

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

شاعر در این بیت می خواهد غمی که از هجران یار بر او مستولی شده است را شرح دهد ولی برای این کار از وزنی استفاده کرده است که ریتمیك است و با این 
محتوا سازگاری ندارد.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی »1« تلخ کامی و پرورش، در گزینه ی »3« یادگار، خوبرو و سبك سری و در گزینه ی »4« تماشا، روزگار و تماشاگاه غلط اند.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

حروف قافیه در این بیت، مصوت + صامت + صامت است: زیرا دل پسند با ارجمند قافیه شده است و حروف قافیه ی این دو »َـ ند« است.

د: صامت ن: صامت   َـ : مصوت  

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

واژه ی »مرگ« با »ترک« قافیه نمی شود؛ زیرا واج پایانی آنها یکسان نیست.

نکته: واژه »ُکن« و »سُخن« با یکدیگر قافیه می شوند؛ زیرا »سُخن« در گذشته به ضّم »خ« گفته می شده است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: از در ما چون درآمد دل ز روزن برپرید )َءز  َد  ِر  ما   ُچن   َدراَمد دل  ز  ُروَزن    َبر   َپرید(

گزینه ی »3«: کجائی تو کز بادت ابرش فتاده است )ُکجایئی ُت  َکز باُد َتبَرش ُفتادست(

گزینه ی »4«: برفتی از سر غفلت نپرسمت که کجایی )ِبَرفتی َیز َسِر ِغفَلت َنُپرَسَمت ُکجایی(

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی»2« چه همزه را »خراسان آرد = خراسانارد / جان آرد = جانارد« را در هر دو مصراع بخوانیم و چه حذف کنیم، در وزن بیت تأثیری ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: همزه ی »از« حذف می شود.

گزینه ی »3«: همزه ی »برآرد و آیینه« هر دو حذف می شود.

گزینه ی »4«: همزه ی »اندام« حذف می شود.
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 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

گزینه ی »3«: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

گزینه ی »4«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن 

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

شاعر در این بیت می خواهد غمی که از هجران یار بر او مستولی شده است را شرح دهد ولی برای این کار از وزنی استفاده کرده است که ریتمیك است و با این 
محتوا سازگاری ندارد.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی »1« تلخ کامی و پرورش، در گزینه ی »3« یادگار، خوبرو و سبك سری و در گزینه ی »4« تماشا، روزگار و تماشاگاه غلط اند.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

حروف قافیه در این بیت، مصوت + صامت + صامت است: زیرا دل پسند با ارجمند قافیه شده است و حروف قافیه ی این دو »َـ ند« است.

د: صامت ن: صامت   َـ : مصوت  

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

واژه ی »مرگ« با »ترک« قافیه نمی شود؛ زیرا واج پایانی آنها یکسان نیست.

نکته: واژه »ُکن« و »سُخن« با یکدیگر قافیه می شوند؛ زیرا »سُخن« در گذشته به ضّم »خ« گفته می شده است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: از در ما چون درآمد دل ز روزن برپرید )َءز  َد  ِر  ما   ُچن   َدراَمد دل  ز  ُروَزن    َبر   َپرید(

گزینه ی »3«: کجائی تو کز بادت ابرش فتاده است )ُکجایئی ُت  َکز باُد َتبَرش ُفتادست(

گزینه ی »4«: برفتی از سر غفلت نپرسمت که کجایی )ِبَرفتی َیز َسِر ِغفَلت َنُپرَسَمت ُکجایی(

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی»2« چه همزه را »خراسان آرد = خراسانارد / جان آرد = جانارد« را در هر دو مصراع بخوانیم و چه حذف کنیم، در وزن بیت تأثیری ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: همزه ی »از« حذف می شود.

گزینه ی »3«: همزه ی »برآرد و آیینه« هر دو حذف می شود.

گزینه ی »4«: همزه ی »اندام« حذف می شود.
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

مصراع سؤال: از هزاران دل یکی را باشد استعداد عشق

تقطیع هجایی: 

عشقِدداِتعِدسَشباراکیَیِدلرانزاِهـَاز
-U---U---U---U-

هجاهای گزینه ی 4 با هجاهای مصراع فوق یکسان است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

دارای اختیار:

ب( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن / معموری

پ( فاعالتن فاعالتن فاعلن / سوی

ث( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن / ساقی ما

بدون اختیار:

الف( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

ت( مفاعیلن مفاعیلن فعولن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »فاعالتن مفاعلن فعلن« است. در هجای دوم مصراع اول  اختیار »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« و در هجای سوم مصراع اول و هجای اول 
مصراع دوم اختیار »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« دیده می شود.

یدباقانشعارشهِیضیقا

-
−
U

U-U-U---

ندُکرصاِتدخِهـشایکِبـِکـ

UU--U-U-UU-

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در بیت سوم فقط تغییر کمّیت مصوت کوتاه در هجای هفتم مصراع اول دیده می شود:

- - - -U- - UUU - UU -

در گزینه های دیگر حذف همزه و تغییر کمّیت مصّوت رخ داده است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: حذف همزه = موج از این )ُمو / َج / زین( دارم اگر )دا / َر / َم / گر(

تغییر کمیت مصوت بلند در هجای نهم مصراع اول دیده می شود:

- UU - - U - - - UU - - U –
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گزینه ی »2«: حذف همزه = دلی از )ِد / لی / َیز( / کند آن )ُک / ن / دان(

تغییر کمیت مصوت بلند در هجای دوم مصراع اول و تغییر مصوت کوتاه در هجای یازدهم مصراع اول دیده می شود:

UU – UUU - - UU - - - U -

گزینه ی »4«: حذف همزه = سعدی ار )سع / دی / َیر(

تغییر کمّیت مصوت بلند در هجای دوم مصراع اول و تغییر مصوت کوتاه در هجای هفتم مصراع دوم دیده می شود:

- - - - UU - - UU - - UU –

- UU - - UU – UUU - - U -

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تقطیع هجایی مصراع اول بیت گزینه ی 2:

دوستِنحسباماِزناُزیاِنردگیمیِنَدر
-U---U-U-U---U-

فاعالتن   فاعالتن   فاعالتن   فاعلن

نام وزن )بحر( = رمل مثمن محذوف

وزن ابیات سایر گزینه ها: »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« است و نام وزن )بحر( همه ی ابیات: رمل مثمن سالم است.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل « یا » مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« بوده و در هجای نهم مصراع نخست، تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند رخ داده است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

 ابیات صورت سؤال و گزینه ی »2« بر وزن »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« یا »مفعوُل فاعالت مفاعیلن فاعلن« سروده شده اند.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ابیات تمام گزینه ها بر وزن »مفعول مفاعلن فعولن« است که تنها در هجای چهارم مصراع اول گزینه ی »4« مصّوت بلند، کوتاه تلّفظ شده است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »4« دارای هیچ یك از اختیارات زبانی نیست.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: حذف همزه دارد. 

گزینه ی »2«: حذف همزه و تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند دارد.

گزینه ی »3«: حذف همزه و تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه دارد.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

» وزن بیت »فعولن فعولن فعولن فعل«، نام بحر بیت: »متقارب مثمن محذوف«
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گزینه ی »2«: حذف همزه = دلی از )ِد / لی / َیز( / کند آن )ُک / ن / دان(

تغییر کمیت مصوت بلند در هجای دوم مصراع اول و تغییر مصوت کوتاه در هجای یازدهم مصراع اول دیده می شود:

UU – UUU - - UU - - - U -

گزینه ی »4«: حذف همزه = سعدی ار )سع / دی / َیر(

تغییر کمّیت مصوت بلند در هجای دوم مصراع اول و تغییر مصوت کوتاه در هجای هفتم مصراع دوم دیده می شود:

- - - - UU - - UU - - UU –

- UU - - UU – UUU - - U -

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تقطیع هجایی مصراع اول بیت گزینه ی 2:

دوستِنحسباماِزناُزیاِنردگیمیِنَدر
-U---U-U-U---U-

فاعالتن   فاعالتن   فاعالتن   فاعلن

نام وزن )بحر( = رمل مثمن محذوف

وزن ابیات سایر گزینه ها: »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« است و نام وزن )بحر( همه ی ابیات: رمل مثمن سالم است.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل « یا » مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« بوده و در هجای نهم مصراع نخست، تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند رخ داده است.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

 ابیات صورت سؤال و گزینه ی »2« بر وزن »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« یا »مفعوُل فاعالت مفاعیلن فاعلن« سروده شده اند.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ابیات تمام گزینه ها بر وزن »مفعول مفاعلن فعولن« است که تنها در هجای چهارم مصراع اول گزینه ی »4« مصّوت بلند، کوتاه تلّفظ شده است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »4« دارای هیچ یك از اختیارات زبانی نیست.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: حذف همزه دارد. 

گزینه ی »2«: حذف همزه و تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند دارد.

گزینه ی »3«: حذف همزه و تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه دارد.

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

» وزن بیت »فعولن فعولن فعولن فعل«، نام بحر بیت: »متقارب مثمن محذوف«
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 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه ی »3«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )= رمل مثمن محذوف(

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن )فاعالتن اول شعر اختیار وزنی است(

گزینه ی »2«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )هزج مثمن سالم(

گزینه ی »4«: مستفعل مستفعل مستفعل مستف 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بـ / یا / مو/ ز / مت / کیـ / مـ / یا / ی / سـ / عا/ دت

--U / - U / - - U / - - U 

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن صحیح شعر به دو صورت است:

مستفعلن فعل / مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل / مستفعلن فعل )مفعول فاعلن / مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن / مفعول فاعلن(

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

شعر گزینه ی »3« از ریشه ی بحر هزج می باشد و سایر اشعار از ریشه ی بحر رمل )فاعالتن( اند.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1«: نخست از، زاید از، از آن، شاخ اندر، اندر آویزد:  حذف همزه 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: هفت اختر، کاین:  حذف همزه 

گزینه ی »3«: از آن، از آن جاست:  حذف همزه 

گزینه ی »4«: نگار آمد، یار اندر، کنار آمد:  حذف همزه 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

مصرع اول بیت سوال: هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

تقطیع هجایی:

عشقِبِدِزنستنیـِقحلرینَدِکسیَکرانَهـ
U-U-UU--U-U-UU-

)U U - U - U - - U U - U - U -( .هجاهای گزینه ی 1 صحیح است

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در همه ی ابیات، قسمت ردیف و قافیه حذف همزه ساخته اند: کمر است / شکر است / سر است / دگر است، اما تنها گزینه ی »2« است که شرایط داشتن 
اختیار زبانی تغییر مصّوت بلند به کوتاه را دارد: سرمستیش. در این بیت، هجای دوازدهم مصراع دوم، تغییر مصّوت کوتاه به بلند دارد. تقطیع بیت دوم بدین 

صورت است:
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-UU- - / - U- - / UU- - / UU

-U- - / UU- - / UU- U / UU -

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ن    ِهنـ   ُد    وانتر    کی   ِم    یاَدر    َشب   َنـ    هانرو   زیـ   ست   َانـ
خر    گا   ه   شدکان    ُتر    ک    درزی    ها    ِبـ    کنشب    ُتر    ک    تا

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال: U- - / U- - / U- - / -  فعولن فعولن فعولن فع )4(

بیت پاسخ: - U- - / - U- - / - U- -  فاعالتن فاعالتن فاعالتن )3(

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U U- / - U U- / - U U- / - U U - :»1-  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن )4(

گزینه ی »U- / - - U- / - - U- / - - U - - :»3- مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )4(

گزینه ی »U- - / U- - / U- - / U :»4- -  فعولن فعولن فعولن فعولن )4(

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

ابیات گزینه های »1، 2 و 4« از شش پایه ی آوایی تشکیل شده اند اّما بیت  گزینه ی »3« هشت پایه ی آوایی دارد. 

ِکـ     شستِکـ    دا    ِنـر   مو    ریَمـ    یا    زا
ُخـ    شستِن    شیـ    رینَر    ُد    جاِکـ    جان     دا

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«:

ری   ب   کنمی   ِر   سد   کاِای  ِک  دسـ  تت
هیـ   چ    کارُتـ   َنـ    یا   یدپیـ   َشـ   زان   کز

گزینه ی »2«:

تـ   شفـ    روزِنـ   ای   دهد   آِا   ال    هی   سیـ
َهـ   ِمـ   سوزِد   لی   وان  دلَد   ران   سیـ    ِنـ

گزینه ی »4«:

تی   ُب    ودشان  ِکـ   ِبـ   هشـرو   ی   َمـ   پو
ری   َصـ   نمند   ُچـ    ُتـ   حوهر   ِک   ِبـ   بیـ

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ابیات گزینه های »1، 2 و 3« در هشت پایه ی عروضی که هر کدام چهار هجا دارند، سروده شده اند، اما بیت گزینه ی »4« هشت پایه ی عروضی دارد که  پایه های 
اول و سوم هر مصراع آن چهار هجا و پایه های دوم و چهارم هر مصراع آن سه هجا دارد.



پاسخنامۀ عروض و قافیه

467

-UU- - / - U- - / UU- - / UU

-U- - / UU- - / UU- U / UU -

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ن    ِهنـ   ُد    وانتر    کی   ِم    یاَدر    َشب   َنـ    هانرو   زیـ   ست   َانـ
خر    گا   ه   شدکان    ُتر    ک    درزی    ها    ِبـ    کنشب    ُتر    ک    تا

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال: U- - / U- - / U- - / -  فعولن فعولن فعولن فع )4(

بیت پاسخ: - U- - / - U- - / - U- -  فاعالتن فاعالتن فاعالتن )3(

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »U U- / - U U- / - U U- / - U U - :»1-  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن )4(

گزینه ی »U- / - - U- / - - U- / - - U - - :»3- مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )4(

گزینه ی »U- - / U- - / U- - / U :»4- -  فعولن فعولن فعولن فعولن )4(

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

ابیات گزینه های »1، 2 و 4« از شش پایه ی آوایی تشکیل شده اند اّما بیت  گزینه ی »3« هشت پایه ی آوایی دارد. 

ِکـ     شستِکـ    دا    ِنـر   مو    ریَمـ    یا    زا
ُخـ    شستِن    شیـ    رینَر    ُد    جاِکـ    جان     دا

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«:

ری   ب   کنمی   ِر   سد   کاِای  ِک  دسـ  تت
هیـ   چ    کارُتـ   َنـ    یا   یدپیـ   َشـ   زان   کز

گزینه ی »2«:

تـ   شفـ    روزِنـ   ای   دهد   آِا   ال    هی   سیـ
َهـ   ِمـ   سوزِد   لی   وان  دلَد   ران   سیـ    ِنـ

گزینه ی »4«:

تی   ُب    ودشان  ِکـ   ِبـ   هشـرو   ی   َمـ   پو
ری   َصـ   نمند   ُچـ    ُتـ   حوهر   ِک   ِبـ   بیـ

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ابیات گزینه های »1، 2 و 3« در هشت پایه ی عروضی که هر کدام چهار هجا دارند، سروده شده اند، اما بیت گزینه ی »4« هشت پایه ی عروضی دارد که  پایه های 
اول و سوم هر مصراع آن چهار هجا و پایه های دوم و چهارم هر مصراع آن سه هجا دارد.
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن پایه های آوایی همسان گزینه های »1، 2 و 4« صحیح بوده، ولی وزن پایه ی آوایی همسان بیت گزینه ی »4«: فاعالتن - فاعالتن - فاعالتن - فاعالتن 
می باشد.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت: - - U / U- U / U- - )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(

 سر ما ی / د رن دی ش / ی اس با ب / ت لف شد

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »U U- / - U- U / - U U  - :»2- / -  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

گزینه ی »U- U- / U U- - / U- U- / U U :»3-  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گزینه ی »U / U- U- / U - - :»4- -  مفعول مفاعلن فعولن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه 2: دست از دامنت ای ترک نخواهم برداشت / تا به خون ریزی من دست به خنجر نکنی )فروغی(

تقطیع هجایی یک مصراع:

نیُکنجرخنـبتدسمنیزریخونبتا
-U--UU--UU--UU-

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن

وزن ابیات دیگر گزینه ها: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن ابیات:

- / -U U- / - U- U / - U U - )الف و ت 

-U U- / - U- / - U U- / - U - )ب

 -U U- / - U- U / - U U - )پ

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت الف( مفاعیلن مفاعیلن فعولن )همسان(

بیت ب( فاعالتن فعالتن فعلن )همسان(

بیت ج( مفعول فاعالت مفاعیلن فاعلن )ناهمسان(

بیت د( فاعالتن مفاعلن فعلن )ناهمسان(

بیت هـ( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن )همسان(

  گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن این بیت »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع«  بوده و هجاهای آن به صورت دیگری قابل دسته بندی نیست.
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وزن ابیات سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: وزن بیت »مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف« یا »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« است. 

گزینه ی »2«: وزن بیت »مستفعُل فاعالٌت مستفعل« یا »مفعوُل مفاعلن مفاعیلن« است. 

گزینه ی »3«: وزن بیت »مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل« یا »مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن« است. 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن مشترك مصراع سؤال و گزینه ی »3«، »مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن« است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

گزینه ی »2«: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

گزینه ی »4«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ِزروِبِکهیشا
--UU-U
ِبدوَهـَنرینزر
--UU-U

دیراازمرز
-U---
کانپیدررتی
-U---

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع گزینه ی »2«: مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ردکابـگلچنبانباغـنیبیـنـ
U---U---U--
ردرابـگلتاردُخـغمیهماچـ
U-U-U---U--

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت سؤال : تا در میانه بود وجودم ندیدمت      تا از میان نرفت غبارم نیامدی

تقطیع بیت: 

َمتَددیَنَدمجوُودبوِنیاِمدرتا
--U-U-UU--U-U-
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وزن ابیات سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: وزن بیت »مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف« یا »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« است. 

گزینه ی »2«: وزن بیت »مستفعُل فاعالٌت مستفعل« یا »مفعوُل مفاعلن مفاعیلن« است. 

گزینه ی »3«: وزن بیت »مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل« یا »مفعوُل فاعالٌت مفاعیُل فاعلن« است. 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن مشترك مصراع سؤال و گزینه ی »3«، »مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن« است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

گزینه ی »2«: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

گزینه ی »4«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ِزروِبِکهیشا
--UU-U
ِبدوَهـَنرینزر
--UU-U

دیراازمرز
-U---
کانپیدررتی
-U---

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع گزینه ی »2«: مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

ردکابـگلچنبانباغـنیبیـنـ
U---U---U--
ردرابـگلتاردُخـغمیهماچـ
U-U-U---U--

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت سؤال : تا در میانه بود وجودم ندیدمت      تا از میان نرفت غبارم نیامدی

تقطیع بیت: 

َمتَددیَنَدمجوُودبوِنیاِمدرتا
--U-U-UU--U-U-
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هجاهای مصراع دوم هم مطابقت می کند.

نیکو ز بزم رفتی و نیکوتر آمدی بیت گزینه ی 3: تا اهل دل به آمدنت جان فدا کنند 

تقطیع بیت: 

َنندُکداَفجاننتَدَمآبـِدلِلَاهـتا
--U-U-UU--U-U-

)هجاهای مصرع دوم با اختیار زبانی تغییر مصوت بلند به کوتاه، مطابقت می کند.( وزن هر دو بیت با تقطیع به ارکان )چهار تا، چهارتا( مستفعلن مفاعُل مستفعلن 
َفَعل، است می توان هجاها را به طریق زیر هم تقطیع کرد.

--U/-U--/UU-U/-U--( = -U-/U--U/U-U-/U-(

مفعوُل  فاعالُت  مفاعیُل   فاعلن   مستفعلن   مفاِعُل  مستفعل َفَعل

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال و گزینه ی »1« هردو »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« می باشد. 

خوُتبـهـمذِبـگرَء
U-U-UU--
وزشاگـبـدلزرهِگـ

باحُمـتـقسـشـعاِن
U-U-UU-
کنمـدیارپهـسـ

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: »)فاعالتن( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن«

گزینه ی »3«: »مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن« یا »مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن«

گزینه ی »4«: »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن«

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن این بیت »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

موسی، سینا، بیضا = کلمات قافیه / »ا« حرف قافیه، قاعده ی یك 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: کل، گل و قل = کلمات قافیه /ُـ ل حروف قافیه، قاعده ی  

گزینه ی »2«: رام، دام و بام = کلمات قافیه / ام = حروف قافیه، قاعده ی  

گزینه ی »4«: بین و زین = کلمات قافیه / ین = حروف قافیه، قاعده ی  

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

قافیه: »کو«ی نخست: کوی و برزن / »کوی«ی دوم: کجا
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تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: »ترک« و »سترگ«: قافیه نمی شوند. 

گزینه ی »3«: »تو« و »مجو«: قافیه نمی شوند. 

گزینه ی »4«: »لطف« و »عنف«: قافیه نمی شوند. 

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

گشتِکتنسواَرِدَنقزانَنَمِکـَاشِمسی
-U-UUU--UU--UU-

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: تقطیع درست مصراع: سر / َمس / ت / َك / سی / با / شد / کو / ُخد / َخ / َب / َرش / َنبـ / َود

گزینه ی »2«: تقطیع درست مصراع: با / زیْن / ِد / ِل / دی / وا / ِن / َزن / جی / ر / َهـ / می / ُبر / َرد

و /ِس / َتـ / َنم / جا / َنم
ُ
گزینه ی »4«: تقطیع درست مصراع: ُچن / تی / ر / هَـ / می / َپر / َرد / َاز / ق

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

یك بیت در صورتی مرّدف است که کلمه یا کلماتی بعد از واژه های قافیه عینًا از نظر لفظ و معنی تکرار شوند. در بیت گزینه ی »4« »ماند« در یك معنا تکرار شده 
است، اّما در گزینه های »2 و 3« واژه های »روان« و »مدام« در هر مصراع تفاوت معنایی دارند.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

»داد« و »باد اول« در مصراع دوم = قافیه ی اول / باد در مصراع اول )باد وزنده( و باد دوم در مصراع دوم )باشد( = قافیه ی دوم

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: ردیف: درآید باز / قافیه: توان، روان

گزینه ی »2«: بروم: ردیف / مالمت، سالمت: قافیه

گزینه ی »4«: »شاد و یاد« واژه های قافیه هستند. دقت کنید که »بودند و نکردند« نمی توانند قافیه بسازند.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

هجاهای بیت:

- - U U - - U U - - U U - - / - - U U - - U U - - U U - - :1 گزینه

- U U - - U U - - - U - - / - - U U - - U U U - U U U - - :2 گزینه

- - U U - - U U - - U U - - / - - U U - - U - - - U U - - :3 گزینه

- - U U - - U U - - U U - - / - - U - - - U U - - U U - - :4 گزینه

در گزینه های 2، 3 و 4 تغییر مصوت بلند )ی( به کوتاه مشخص شده است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی ن3«  در وزن ناهمسان »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است.
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تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: »ترک« و »سترگ«: قافیه نمی شوند. 

گزینه ی »3«: »تو« و »مجو«: قافیه نمی شوند. 

گزینه ی »4«: »لطف« و »عنف«: قافیه نمی شوند. 

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

گشتِکتنسواَرِدَنقزانَنَمِکـَاشِمسی
-U-UUU--UU--UU-

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: تقطیع درست مصراع: سر / َمس / ت / َك / سی / با / شد / کو / ُخد / َخ / َب / َرش / َنبـ / َود

گزینه ی »2«: تقطیع درست مصراع: با / زیْن / ِد / ِل / دی / وا / ِن / َزن / جی / ر / َهـ / می / ُبر / َرد

و /ِس / َتـ / َنم / جا / َنم
ُ
گزینه ی »4«: تقطیع درست مصراع: ُچن / تی / ر / هَـ / می / َپر / َرد / َاز / ق

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

یك بیت در صورتی مرّدف است که کلمه یا کلماتی بعد از واژه های قافیه عینًا از نظر لفظ و معنی تکرار شوند. در بیت گزینه ی »4« »ماند« در یك معنا تکرار شده 
است، اّما در گزینه های »2 و 3« واژه های »روان« و »مدام« در هر مصراع تفاوت معنایی دارند.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

»داد« و »باد اول« در مصراع دوم = قافیه ی اول / باد در مصراع اول )باد وزنده( و باد دوم در مصراع دوم )باشد( = قافیه ی دوم

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: ردیف: درآید باز / قافیه: توان، روان

گزینه ی »2«: بروم: ردیف / مالمت، سالمت: قافیه

گزینه ی »4«: »شاد و یاد« واژه های قافیه هستند. دقت کنید که »بودند و نکردند« نمی توانند قافیه بسازند.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

هجاهای بیت:

- - U U - - U U - - U U - - / - - U U - - U U - - U U - - :1 گزینه

- U U - - U U - - - U - - / - - U U - - U U U - U U U - - :2 گزینه

- - U U - - U U - - U U - - / - - U U - - U - - - U U - - :3 گزینه

- - U U - - U U - - U U - - / - - U - - - U U - - U U - - :4 گزینه

در گزینه های 2، 3 و 4 تغییر مصوت بلند )ی( به کوتاه مشخص شده است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی ن3«  در وزن ناهمسان »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است.
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تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 

گزینه ی »2«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه ی »4«: مفتعلن مفتعلن فاعلن 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع های صورت سؤال به ترتیب:

الف( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ب( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

ج( مفاعیلن مفاعیلن فعولن

د( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«:

دا   م   نا   ورپا    ی   گو   درری  ن   با    شدعش  ق  مس  تو
 گزینه ی »2«:

وا   ن   شدعا   ش   ُق    دیرا   ن   سربا   ز   ب   پی

گزینه ی »3«:

گ   وا   ر   کوبا   د  ی  خشر   می   و   زدبا   د   ب  ها

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

ابیات گزینه های »1، 2 و 4« از هشت پایه ی آوایی تشکیل شده اند اما بیت گزینه ی »3« شش پایه ی آوایی دارد.

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گزینه های »1، 2 و 4« شش پایه ی آوایی دارند اما بیت گزینه ی »3« هشت پایه دارد:

تا   بدر   تی   َهـ   میل   س   ما   صوم   یا   ن   مج
-   U   -   U-    -   U   U-   U   -   U-    -
ِنم   شبم   او   ن   هاب   ش  دز    شرکـ   آ    فـ   تا

-   U   -   U-    -   U   U-   U   -   U-    -

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

یعنی، شاعر به جای »- U U« )فعلن( می تواند » ـ ـ «)فع لن( بیاورد، یعنی به جای دو هجای کوتاه، یک هجای بلند بیاورد.

هیق دعشب گراریداچ هر
-U--U-U-U Uـ-
نیییانزویجگررمفکا
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تقطیع یک مصراع از بیت گزینه ی 4:

U-U-UU--U-U---
فع  لنمفاعلنفعالتنمفاعلن

مالحظه می شود که وزن دوری نیست زیرا نیم مصراع دوم تکرار نیم مصراع اول نیست.

گزینه ی 1(

--U-U----U-U--
فعولنمستفعلنفعولنمستفعلن

گزینه ی 2(

U-U-UU-UU-U-UU--
مفاعلن    عالتن      مفاعلن           فعالتن

گزینه ی 3(

-UUU--U--UU--
مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعول

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال و گزینه ی »2« از شش پایه ی عروضی تشکیل شده اند. در حالی که ابیات سایر گزینه ها هشت پایه دارند.

رانهجـِندازنـدرِکـَنمدانبیَشـ
ظرَنـدرتیذشُگرشبایکِکـهر

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1«: قافیه ی درونی: قالش، پرخاش، فاش 

گزینه ی »2« دو قافیه ی پایانی: را، دیبا / دمید، کشید 

گزینه ی »3«: دو قافیه ی پایانی: یار، نگار / بستم، رستم 

گزینه ی »4«: قافیه ی درونی: ندارد

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی 1:

تشخواِبنیددنچواردنهاَج

U--U--U--U-سه هجای کشیده دارد

×××

گزینه ی 2: 

شاهِردادیزَرمُخرَمردُشدُچ
U--U--U--U-U

دو هجای کشیده دارد××
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 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تقطیع یک مصراع از بیت گزینه ی 4:

U-U-UU--U-U---
فع  لنمفاعلنفعالتنمفاعلن

مالحظه می شود که وزن دوری نیست زیرا نیم مصراع دوم تکرار نیم مصراع اول نیست.

گزینه ی 1(

--U-U----U-U--
فعولنمستفعلنفعولنمستفعلن

گزینه ی 2(

U-U-UU-UU-U-UU--
مفاعلن    عالتن      مفاعلن           فعالتن

گزینه ی 3(

-UUU--U--UU--
مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعول

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال و گزینه ی »2« از شش پایه ی عروضی تشکیل شده اند. در حالی که ابیات سایر گزینه ها هشت پایه دارند.

رانهجـِندازنـدرِکـَنمدانبیَشـ
ظرَنـدرتیذشُگرشبایکِکـهر

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1«: قافیه ی درونی: قالش، پرخاش، فاش 

گزینه ی »2« دو قافیه ی پایانی: را، دیبا / دمید، کشید 

گزینه ی »3«: دو قافیه ی پایانی: یار، نگار / بستم، رستم 

گزینه ی »4«: قافیه ی درونی: ندارد

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی 1:

تشخواِبنیددنچواردنهاَج

U--U--U--U-سه هجای کشیده دارد

×××

گزینه ی 2: 

شاهِردادیزَرمُخرَمردُشدُچ
U--U--U--U-U

دو هجای کشیده دارد××
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گزینه ی 3:

رونَدَمنجاِب
َمنَپنجِمیبود
U--U--U--U-

دو هجای کشیده دارد×××

گزینه ی 4:

هانَجدرِمیَمستراَح
َسرِبَسر
U--U--U--U-

یک هجای کشیده دارد×

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

یس   خ   شستق   ُت   سو   دادر   س   رم    عش
-    -    U     --    -    U     - -    U     -
یی    خ    شستقت    ت   من   نادر    د   لم   شو
-    -    U     --    -    U     - -    U     -

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

U - - - / U - - - / U - - // مفاعیلن مفاعیلن مفاعی

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »U- - U / U- - U / U - - U/ U :»1- - // مفاعیل مفاعیل مفاعیل مفاعی 

گزینه ی »U- - - / U- - - / U :»2- - - // مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی »U- - - / U- - - / U- - - / U :»3 - - // مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعی 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال: U- - - / U- - - / U- - - / U- - - / مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

وزن بیت گزینه »U - - - / U - - - / U - - - / U :»3 - / مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعل 

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

پایه های آوایی را از طریق »مکث« بین  یا  هجا می توان تشخیص داد:

گزینه ی »1«:

ِش    ُچن   هردمِچ   َامِن    ِعیِز    ِل    جا    نانمرا   در   من
گزینه ی »2«:

روان    پیشَمَدت    آ    ِبُچ    ناالن    آ
گزینه ی »3«:

جا   م    رامد   بیا   رانت    ص   بو   حاسا    قیا    وق
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گزینه ی »4«:

ُم    ِبَرفتنچشیدیَلِب    َلعَلشَشر    َبتی   َاز

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه ی »1« مفتعلن فاعالت مفتعلن فع است که تقطیع آن چنین است: 

- -U U - - U- U- U U -

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ق   د   اکـ   نونت   را   بـ  اینق   ر   سان   دمبـ   اش   کـ   شو
-   U   -    U-    -    U   U-   U   -    U-    -    U   U

ل   ر   س   ِدِو    ای    َن   هار   س   دتـ   میبـ   دی   گـ   ران
-   U   -    U-    -    U   U-   U   -    U-    -    U   U

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال و بیت گزینه ی »2«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: مفعول مفاعلن فعولن 

گزینه ی »3«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

گزینه ی »4«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن / به هوا: فعلن

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »2«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی »3«: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

گزینه ی »4«: مفعول مفاعلن فعولن 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گزینه های »1، 2 و 4«  بر وزن »مفعوُل فاعالتن، مفعوُل فاعالتن« است.

نکته: در اوزان دوری )= همسان دولختی( یک مکث آشکار در وسط مصراع وجود دارد که مهم ترین راه تشخیص وزن دوری است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

)-U-/-UU-//-U-/-UU-(  مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن

تشریح گزینه های دیگر:

)UU/-U-U/_-UU/-U-U-( گزینه ی »1«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

 )-UU-/-UU-/-UU-/-UU-(      گزینه ی »2«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن
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گزینه ی »4«:

ُم    ِبَرفتنچشیدیَلِب    َلعَلشَشر    َبتی   َاز

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه ی »1« مفتعلن فاعالت مفتعلن فع است که تقطیع آن چنین است: 

- -U U - - U- U- U U -

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ق   د   اکـ   نونت   را   بـ  اینق   ر   سان   دمبـ   اش   کـ   شو
-   U   -    U-    -    U   U-   U   -    U-    -    U   U

ل   ر   س   ِدِو    ای    َن   هار   س   دتـ   میبـ   دی   گـ   ران
-   U   -    U-    -    U   U-   U   -    U-    -    U   U

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال و بیت گزینه ی »2«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: مفعول مفاعلن فعولن 

گزینه ی »3«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

گزینه ی »4«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت صورت سؤال: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن / به هوا: فعلن

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »2«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی »3«: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

گزینه ی »4«: مفعول مفاعلن فعولن 

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گزینه های »1، 2 و 4«  بر وزن »مفعوُل فاعالتن، مفعوُل فاعالتن« است.

نکته: در اوزان دوری )= همسان دولختی( یک مکث آشکار در وسط مصراع وجود دارد که مهم ترین راه تشخیص وزن دوری است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

)-U-/-UU-//-U-/-UU-(  مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن

تشریح گزینه های دیگر:

)UU/-U-U/_-UU/-U-U-( گزینه ی »1«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

 )-UU-/-UU-/-UU-/-UU-(      گزینه ی »2«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن
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 )-U-/-UU-/-UU-( گزینه ی »3«: مفتعلن مفتعلن فاعلن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت ها :

)- -U-/U--//--U-/U- -( )ب    )-U-U/-UU-//-U-U/-UU-( )الف

)- - U/U- -U/U- -U/U- -( )ت     )-UU-/-U-U-/-UU-/-( )پ

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت مورد نظر از دو بار تکرار »مفعوُل مفاعلین« یعنی همسان دولختی ساخته شده است. 

وزن گزینه ها به ترتیب:

گزینه ی »1«: مفعوُل فاعالتن

گزینه »2«: مفتعلن مفاعلن

گزینه »3«: مفعوُل فاعالتن

گزینه »4«: مفعوُل مفاعلین

 گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

)U-/U_UU//--U-/U-UU-( فعالت فاعالتن // فعالت فاعلن

تشریح گزینه های دیگر : 

)-U-U/-UU-//-U-U/-UU-( گزینه ی »1«: مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن

)U-/U-UU//- -U-/U-UU- -( گزینه ی »2«: فعالت فاعالتن // فعالت فاعالتن

)UU/-U-U/- -UU/-U-U- -( گزینه ی »4«: مفاعلن فعالتن // مفاعلن فعالتن

 گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن این گزینه »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« است که دوری محسوب نمی شود. وزن سایر گزینه ها به ترتیب مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن، مفعول 
مفاعلین مفعول مفاعلین و مفاعل فعالتن مفاعلن فعالتن هستند که همه دوری به حساب می آیند.  

 گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

برای تشخیص وزن واژه ها به مکث بین پایه های آوایی توجه کنید:

الف( ای در رخ تو پیدا / انوار پادشاهی )= همسان دولختی، چون یک مکث آَشکار در وسط مصراع دارد(

ب( منم ِکـ گو / ِشی ِمیخا / ِن خاِنقا / ِه َمَنست )= ناهمسان، چون وزن پایه ها یکسان نسیت(

ج( شکوِه تا / ِج ُسلطانی / ِک بیِم جان / َدرو َدر َجست / ) همسان، چون وزن پایه ها یکسان است(

د ( َگرِچ َگردا / لوِد َفقَرم / َشرم باَدز / ِهَمَتم )همسان، چون وزن پایه ها یکسان است(

وزن بیت دوم »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است که با محتوای شاد آن همخوانی ندارد. (    سوال

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن« و محتوای شاد 
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گزینه ی »3«: وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعالن« و محتوای شاد 

گزینه ی »4«: وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« و محتوای پندآموز

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال و بیت گزینه ی »3«، بر وزن مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن« است. 

تشریح: سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

گزینه ی »2«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

گزینه ی »4«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

گزینه ی »2«. بیت گزینه ی »2«، فاقد ردیف می باشد. (    سوال

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: نداشت 

گزینه ی »2«: گل 

گزینه ی »4«: جوی

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ایستبِـویَرمیجاُکمراَخـُخشِکَکبِـِای
--U-U-UU--U-U-

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها: 

 (U U)− − − گزینه ی »1«: کالن اندام 

 (U UUU )− − گزینه ی »2«: عاّمه پسند 

( )−− گزینه ی »4«: جزئی 

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی »2« کن کمال این است و بس = ردیف/ هویدا، پیدا = واژه های قافیه/ حرف »ا« مطابق قاعده ی »1« است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: دوست، اوست = واژه های قافیه/ حروف قافیه: وست )مصوت + دو صامت( 

گزینه ی »3«: عالم، خّرم = واژه های قافیه/ حروف قافیه: »َـ م« )مصوت + صامت( 

گزینه ی »4«: خانقاه، صبحگاه = واژه های قافیه/ حروف قافیه »اه« )مصوت + صامت( 

گزینه های »1، 3 و 4« مطابق قاعده ی »2« هستند.
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گزینه ی »3«: وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعالن« و محتوای شاد 

گزینه ی »4«: وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« و محتوای پندآموز

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال و بیت گزینه ی »3«، بر وزن مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن« است. 

تشریح: سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

گزینه ی »2«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

گزینه ی »4«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

گزینه ی »2«. بیت گزینه ی »2«، فاقد ردیف می باشد. (    سوال

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: نداشت 

گزینه ی »2«: گل 

گزینه ی »4«: جوی

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

ایستبِـویَرمیجاُکمراَخـُخشِکَکبِـِای
--U-U-UU--U-U-

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها: 

 (U U)− − − گزینه ی »1«: کالن اندام 

 (U UUU )− − گزینه ی »2«: عاّمه پسند 

( )−− گزینه ی »4«: جزئی 

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی »2« کن کمال این است و بس = ردیف/ هویدا، پیدا = واژه های قافیه/ حرف »ا« مطابق قاعده ی »1« است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: دوست، اوست = واژه های قافیه/ حروف قافیه: وست )مصوت + دو صامت( 

گزینه ی »3«: عالم، خّرم = واژه های قافیه/ حروف قافیه: »َـ م« )مصوت + صامت( 

گزینه ی »4«: خانقاه، صبحگاه = واژه های قافیه/ حروف قافیه »اه« )مصوت + صامت( 

گزینه های »1، 3 و 4« مطابق قاعده ی »2« هستند.
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گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: )عّیار/ شکربار( )یار/ بار( 

گزینه ی »2«: )در/ یکسر( )گلیم/ گلیم ِگل هستیم( 

گزینه ی »4«؛ )یکدیگر/ َـ ر( )بدانیم/ توانیم(

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تقطیع هجایی و نشانه های هجایی گزینه ی »4« چنین است. 

  ِد   َلـ   َمز     َوحـ    َشـ  ِتـ     ِزنـ     دا    ِن    ِس    َکنـ    َدر    ِبـ  ِگ   ِرفت  

   -    U   U   -      -       U  U    -      -     U     U    -     -      U   U

فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

تقطیع هجایی و ارکان مصراع اول بیت مذکور به صورت زیر می باشد.

- U - / U - - U / U – U - / U - - از ارکان مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن تشکیل شده است.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

بیت سؤال: بر تلخ عیشی من اگر خنده آیدت / شاید که خنده ی شکرآمیز می کنی

َدتَیآِدَخنـگرَنَمِیشیِعیـَتلخَبر
--U-UUUU--U-U-
--U-UU

UU--U-U-
شا َید ِک َخنـ ِد ِی ِش َک را میـ ز می ُک نی

با احتساب اختیار زبانی تغییر کمیت مصوت ها هجاهای یک مصراع از بیت فوق به قرار زیر است:

- - U - / U - - U / U – U - / U -

مفعول/ فاعالت / مفاعیل / فاعلن

البته اگر هجاها را چهار تا چهار تا جدا کنیم وزن »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« به دست می آید که این وزن در گزینه ها نیامده است.

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »2«: تقطیع ذکر شده با بیت دوم هماهنگ است.

تشریح سایر گزینه ها:

U U U U U U U U− − − − − − − − گزینه ی »1«: 

U U U U− − − − − − − − − − − − گزینه ی »3«: 

UU UU UU UU− − − − − − گزینه ی »4«: 
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گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

شاعر در این گزینه برای بیان حسرت خود از وزن شاد »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« استفاده نموده است اّما در ابیات سایر گزینه ها وزن و محتوا دارای 
هماهنگی هستند. 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

کلمه »ِوی« و »َحی« مصوب مشترک برای هم قافیه شدن ندارند. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: حروف مشترک: َـ ل )قاعده ی 2( 

گزینه ی »2«: حروف مشترک: ُـ و )قاعده ی 2( 

گزینه ی »4«: حروف مشترک: ِـ شت )قاعده ی 2( 

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن پایه های آوایی همسان گزینه ی های »1، 2، 3« صحیح بوده ولی وزن پایه ی آوایی همسان بیت گزینه ی »4«: فاعالتن – فاعالتن- فاعالتن- فاعالتن 
می باشد. 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه ی »3« از پایه های آوایی همسان تکرار »مستفعلن« ساخته شده است. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن = دوری

گزینه ی »2«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن = دوری 

گزینه ی »4«: مفاعلن مفاعلن مفاعلن = دوری

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مفاعیلن مفاعیلن مفاعی )فعولن(

وزن سایر گزینه ها: »فعالتن )فاعالتن( مفاعلن فعلن« می باشد. 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت گزینه ی 2 از نظم متناوب ساخته شده، ابیات سایر گزینه ها از نظم تکراری برخوردارند.

- - U - / - U - - / U U - U / - U :تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان ابیات

 گزینه ی 2: مستفعلن / مفاِعل / مستفعلن / َفَعَل

– U - / - U U - / - U U - :گزینه ی ١ 

               مفتعلن / مفتعلن / فاعلن )مفتعل(
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گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

شاعر در این گزینه برای بیان حسرت خود از وزن شاد »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« استفاده نموده است اّما در ابیات سایر گزینه ها وزن و محتوا دارای 
هماهنگی هستند. 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

کلمه »ِوی« و »َحی« مصوب مشترک برای هم قافیه شدن ندارند. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: حروف مشترک: َـ ل )قاعده ی 2( 

گزینه ی »2«: حروف مشترک: ُـ و )قاعده ی 2( 

گزینه ی »4«: حروف مشترک: ِـ شت )قاعده ی 2( 

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن پایه های آوایی همسان گزینه ی های »1، 2، 3« صحیح بوده ولی وزن پایه ی آوایی همسان بیت گزینه ی »4«: فاعالتن – فاعالتن- فاعالتن- فاعالتن 
می باشد. 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه ی »3« از پایه های آوایی همسان تکرار »مستفعلن« ساخته شده است. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن = دوری

گزینه ی »2«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن = دوری 

گزینه ی »4«: مفاعلن مفاعلن مفاعلن = دوری

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مفاعیلن مفاعیلن مفاعی )فعولن(

وزن سایر گزینه ها: »فعالتن )فاعالتن( مفاعلن فعلن« می باشد. 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 وزن بیت گزینه ی 2 از نظم متناوب ساخته شده، ابیات سایر گزینه ها از نظم تکراری برخوردارند.

- - U - / - U - - / U U - U / - U :تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان ابیات

 گزینه ی 2: مستفعلن / مفاِعل / مستفعلن / َفَعَل

– U - / - U U - / - U U - :گزینه ی ١ 

               مفتعلن / مفتعلن / فاعلن )مفتعل(
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U / - - - U / - - - U / - - - U - - - :3 گزینه ی 

                مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن

U / - - U / - - U / - - U - :4 گزینه ی

                  فعولن / فعولن / فعولن / فعل

ناگفته نماندکه از پایان رکن آخر گاه یک یا دو یا سه هجا حذف می شود. مثاًل از آخر - - U )فعولن( اگر یک هجا حذف شود، - U )َفعل( می شود.

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

گزینه های »1، 2 و 4« که شعر حماسی و رزمی می باشند وزن و محتوا با هم هماهنگی دارند زیرا وزن و آهنگ کوبنده و کوتاه و ضربی و تند، بار حماسی را به 
وجود آورده اند ولی در گزینه ی »3« از مخزن االسرار نظامی با وزن ریتیمیک و شاد هیچ مناسبتی با مضامین پند و حکمت ندارد.

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

اّما و معّما: قافیه مطابق قاعده ی )1( 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »2«: آری، بی قراری، زنده داری اری )قاعده ی 2( 

گزینه »3«: آن، نکته دان: ان )قاعده ی 2( 

گزینه »4«: آلُیو، نو: ُـ و )قاعده ی 2(

 گزینه »3« صحیح است.(    سوال

تقطیع صحیح بیت سوم بدین صورت است:

U U UU U U− − − − − − − −

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن گزینه ی »1«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن پایه های آوایی همسان محذوف است. 

سه گزینه ی دیگر پایه های آوایی همسان سالم است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »2«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی »2«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

گزینه ی »4«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت ها: 

1( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن، بردی: ردیف 

2( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن، تو رسد: ردیف 

3( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن، اندازد: ردیف 

4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن، می رود: ردیف
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گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »1«: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« )با افزودن یک هجا به این بیت وزن همسان دولختی به دست می آید: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن( 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

گزینه ی »3«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

گزینه ی »4«: مفتعلن مفتعلن فاعلن

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

شیخینَددیِومحِنییآینخادرنانچ
U---UU--U-U-UU--
U---U--UU---U---

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

بیت گزینه ی 4ـ تقطیع هجایی:

کانِامِیدیواشدمیِدساقتطاُرصبـِهکوز
U-U-U---U----U---
UU--U---UU---U---

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

نتیجه می گیریم که بیت سوال با بیت گزینه ی 4 هم وزن است.

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »4«: فعولن فعولن فعولن فعل 

تشریح سایر گزینه ها 

گزینه ی »1«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی 

گزینه ی »2«: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 

گزینه ی »3«: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی »1«، »َـ ت« حروف اصلی قافیه و »ی« الحاقی است. 

حروف اصلی و الحاقی در گزینه های دیگر.

گزینه ی »2«: اصلی: »ید«/ الحاقی: »یم«

گزینه ی »3«: اصلی: »ین«/ الحاقی: »َـ م«

گزینه ی »4«: اصلی »یر« / الحاقی: »َـ م«
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گزینه »1« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »1«: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« )با افزودن یک هجا به این بیت وزن همسان دولختی به دست می آید: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن( 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

گزینه ی »3«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 

گزینه ی »4«: مفتعلن مفتعلن فاعلن

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

شیخینَددیِومحِنییآینخادرنانچ
U---UU--U-U-UU--
U---U--UU---U---

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

بیت گزینه ی 4ـ تقطیع هجایی:

کانِامِیدیواشدمیِدساقتطاُرصبـِهکوز
U-U-U---U----U---
UU--U---UU---U---

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

نتیجه می گیریم که بیت سوال با بیت گزینه ی 4 هم وزن است.

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »4«: فعولن فعولن فعولن فعل 

تشریح سایر گزینه ها 

گزینه ی »1«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی 

گزینه ی »2«: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 

گزینه ی »3«: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی »1«، »َـ ت« حروف اصلی قافیه و »ی« الحاقی است. 

حروف اصلی و الحاقی در گزینه های دیگر.

گزینه ی »2«: اصلی: »ید«/ الحاقی: »یم«

گزینه ی »3«: اصلی: »ین«/ الحاقی: »َـ م«

گزینه ی »4«: اصلی »یر« / الحاقی: »َـ م«
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گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

 در بیت فوق اختیارات شاعری تغییر کمیت مصوت ها، فاعالتن به جای فعالتن و ابدال یافت می شود.

تقطیع هجایی بیت:

تیمسَسرُیگیِنوادیبشفاَومَشتا
-U--UU--U-U
---

U-لنفع
-U--UU--UU--UU-

فعلنفعالتنفعالتنوزن:   فاعالتن
فعلنفعالتنفعالتنوزن اصلی: فعالتن

در هجای دهم و یازدهم مصراع اول اختیار زبانی تغییر مصوت بلند به کوتاه و کوتاه به بلند صورت گرفته است. در هجای سیزدهم همان مصراع اختیار وزنی 
ابدال به کار رفته است، یعنی شاعر به جای دو هجای کوتاه )UU( یک هجای بلند )ِـ( آورده است. رکن اول هم در هر دو مصراع، فاعالتن به جای فعالتن آمده 

است زیرا وزن شعر از تکرار فعالتن ساخته شده است. سایر ابیات فاقد بعضی اختیارات هستند.

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

گزینه 1 و 3 و 4 در گروه وزنی فاعالتن قرار دارد ولی گزینه 2 در گروه وزنی فعالتن.

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »2«: فعولن فعولن فعولن فعل )متقارب مثمن محذوف( 

گزینه ی »3«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )رجز مثمن سالم( 

گزینه ی »4«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن )هزج مسدس محذوف(

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن در گروه وزنی ۵ قرار دارد که معادل با وزن مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن است و نام وزن آن مضارع است. غیر از گزینه ی 
2، وزن سایر گزینه ها )1، 3، 4( در گروه وزنی 4 قرار دارد و نام وزن آن هزج است.

 گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن دوری گزینه ی »1«: مفعول مفاعیلن/ مفعول مفاعیلن 

تشریح سایرگزینه ها: 

گزینه ی »2«: بر وزن دوری مفعول فاعالتن / مفعول فاعالتن 
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گزینه ی »3«: بر وزن دوری مفاعلن فاعلن / مفاعلن فاعلن 

گزینه ی »4«: در وزن دوری فعالت فاعالتن / فعالت فاعالتن 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

الف: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن )همسان دولختی( 

ب: مفتعلن مفتعلن فاعلن )همسان غیردوری( 

ج: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )وزن همسان نیست( 

د: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )همسان غیردوری( 

هـ: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن )همسان دولختی(

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع گزینه ی »2«، »فعولن فعولن فعولن فعولن« است.

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »1«: در وزن واژه ی »مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیان« سروده شده که وزن دوری است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »2«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی »3«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

گزینه ی »4«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

پایه های آوایی مصراع گزینه ی »2« فقط به یک صورت قابل تقسیم بندی است. )شکل اول(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بیت مذکور را می توان به دو صورت متفاوت برش هجایی داد که در هر دو صورت وزن ناهمسان دولختی به دست می آید. اگر بیت را به صورت »سه تایی – 
« به دست می آید و اگر به صورت »چهارتایی- سه تایی« برش بزنیم وزن  U / / U− − − − − چهارتایی« برش هجایی بزنیم وزن »مفعوُل فاعالتن« »

« به دست می آید.  U / / U− − − − − »مستعفلن فعولن« »

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ِتکفِشهاِفکواش
ِتگفبراَمرتغی

--U-U--

ِتهفَنبدِمچشوز
الیاَمهانَدُخرِمی
--U-U--
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گزینه ی »3«: بر وزن دوری مفاعلن فاعلن / مفاعلن فاعلن 

گزینه ی »4«: در وزن دوری فعالت فاعالتن / فعالت فاعالتن 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

الف: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن )همسان دولختی( 

ب: مفتعلن مفتعلن فاعلن )همسان غیردوری( 

ج: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن )وزن همسان نیست( 

د: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )همسان غیردوری( 

هـ: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن )همسان دولختی(

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع گزینه ی »2«، »فعولن فعولن فعولن فعولن« است.

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »1«: در وزن واژه ی »مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیان« سروده شده که وزن دوری است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »2«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی »3«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

گزینه ی »4«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

پایه های آوایی مصراع گزینه ی »2« فقط به یک صورت قابل تقسیم بندی است. )شکل اول(

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

بیت مذکور را می توان به دو صورت متفاوت برش هجایی داد که در هر دو صورت وزن ناهمسان دولختی به دست می آید. اگر بیت را به صورت »سه تایی – 
« به دست می آید و اگر به صورت »چهارتایی- سه تایی« برش بزنیم وزن  U / / U− − − − − چهارتایی« برش هجایی بزنیم وزن »مفعوُل فاعالتن« »

« به دست می آید.  U / / U− − − − − »مستعفلن فعولن« »

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

ِتکفِشهاِفکواش
ِتگفبراَمرتغی

--U-U--

ِتهفَنبدِمچشوز
الیاَمهانَدُخرِمی
--U-U--
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گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مستفعلن فعولن// مستفعلن فعولن )مفعول فاعالتن // مفعول فاعالتن(

تشریح گزینه های دیگر«

: مفتعلن فاعلن U / UU / / U / UU− − − − − − − − گزینه ی »1«:  

: مفتعلن مفاعلن// مفتعلن مفاعلن U U / UU / U U / UU− − − − − − − − گزینه ی »2«: 

: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  U / U / U / U− − − − − − − − − − − − گزینه ی »4«: 

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

همه ی ادبیات به جز گزینه ی »ت« وزن دوری »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« دارند. 

وزن بیت »ت«، »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« است. 

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن و آهنگ بیت گزینه ی »2« کوبنده و کوتاه و متناسب با فضای حماسی شعر است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه های »1« و »4«: وزن و آهنگ این ابیات، تند و شاد و طرب انگیز و متناسب با فضای غنایی شعر است.

گزینه ی »3«: وزن و آهنگ این گزینه، نرم و لطیف و بیانگر فضای عرفانی و تعلیمی شعر است.

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »2« متشکل از یک پایه ی آوایی 3 هجایی و دو پایه ی آوایی 4 هجایی است  مفاعیلین مفاعیلن مفاعی  

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: فعولن فعولن فعولن فعولن  4 پایه ی آوایی 4 هجایی

 گزینه ی »3«: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن  4 پایه ی آوایی 4 هجایی

گزینه ی »4«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  4 پایه ی آوایی 4 هجایی

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

دو ر َس فراز َس ر ُخددف ع ُک ندهی چ َف لک

زل ِز ِل رااز َت ن ُخددف ع ُک ندهی چ َز مین

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

وزن بیت گزینه ی »3« »فعولن فعولن فعولن فعل« و دارای 4 پایه ی آوایی است. 

تشریح سایرگزینه ها:

گزینه ی »١«: مفتعلن مفتعلن فاعلن

گزینه ی »2«: فعالتن فعالتن فعلن 

گزینه ی 4 »4«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

کِـ    نا    ِر     خی

ـَتـ    ما     شا   ُچن

ش   َدر     یا     کر

َنـ     یا     یی    سو

َد      َمز     اشک

ِی      در     یا
مفاعیمفاعیلنمفاعیلن

      U− − −      U− − −   U− −

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

دریادالن = مستفعلن/ وفاداری = مفاعیلن/ پادشاهی = فاعالتن/ صبحدمان = مفتعلن 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

تا   ِک    دا   نشپایه های آوایی

 تا    ِک  عا  قل

گم   ُکـ   ند    مر

بشـ   َک   ند   فر

را     ه    را ه

نـ    گ   را
فاعلنفاعالتنفاعالتنوزن واژه

−U      خوشه های هجایی − −    U− − − U − −

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال و گزینه ی »2« در وزن »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« با خوشه های هجایی:

) سروده شده اند.  U / U / U / U )− − − − − − − − − − −  

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی »4« هیچ هجای کوتاهی بلند خوانده نشده است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »١«:

---U---Uمصراع اول

--U---UUمصراع دوم

---U---Uمصراع اول

---U---Uمصراع دوم

گزینه ی »2«:

---U-U-Uمصراع اول

---U---Uمصراع دوم

---U---Uمصراع اول

---U---Uمصراع دوم
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گزینه »3« صحیح است.(    سوال

کِـ    نا    ِر     خی

ـَتـ    ما     شا   ُچن

ش   َدر     یا     کر

َنـ     یا     یی    سو

َد      َمز     اشک

ِی      در     یا
مفاعیمفاعیلنمفاعیلن

      U− − −      U− − −   U− −

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

دریادالن = مستفعلن/ وفاداری = مفاعیلن/ پادشاهی = فاعالتن/ صبحدمان = مفتعلن 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

تا   ِک    دا   نشپایه های آوایی

 تا    ِک  عا  قل

گم   ُکـ   ند    مر

بشـ   َک   ند   فر

را     ه    را ه

نـ    گ   را
فاعلنفاعالتنفاعالتنوزن واژه

−U      خوشه های هجایی − −    U− − − U − −

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

بیت صورت سؤال و گزینه ی »2« در وزن »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« با خوشه های هجایی:

) سروده شده اند.  U / U / U / U )− − − − − − − − − − −  

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی »4« هیچ هجای کوتاهی بلند خوانده نشده است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »١«:

---U---Uمصراع اول

--U---UUمصراع دوم

---U---Uمصراع اول

---U---Uمصراع دوم

گزینه ی »2«:

---U-U-Uمصراع اول

---U---Uمصراع دوم

---U---Uمصراع اول

---U---Uمصراع دوم
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گزینه ی »3«: 

---U---Uمصراع اول

--U---UUمصراع دوم

---U---Uمصراع اول

---U---Uمصراع دوم

گزینه »4« صحیح است.(    سوال

شکل صحیح پایه های آوایی بیت به این صورت است:

ُح   َبـ  یانعشـ     ِق    را   شرَهر    ِچ    گو    یم

َدم   َا زانیم     َخ     جل   گرُچن   ِبـ  عشـ   قا

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: 

دا َم نا  ورپا ی گو درری  َن با   شدعش  ُق  مس  تو
گزینه ی »2«: 

قا ر َم  را خس  ِت  ِب  منطو ر  ُت  ییمر  ِغ  ُک  ِه
گزینه ی »4«: 

ُک  جا  ییِص  سا   قیُش  دز  غصِد  لم  خون

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

پنج هجای کشیده: شید ـ زلف ـ آف ـ بیست )در آفتابی است( ـ پیش 

یازده هجای بلند: ما ـ خر ـ ماـ یشـ پرـ تا ـ در ـ حا ـ بی ـ دا ـ رد

نه هجای کوتاه: ِهـ ـ َن ـ ِز ـ َپ ـ ِس ـ ِد ـ ِی ـ ِک ـ َس

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در بیت گزینه ی »1« در هر مصراع، »چهار« و مجموعًا »هشت« پایه ی آوایی وجود دارد اما هر یک از ابیات سایر گزینه ها مجموعًا دارای »شش« پایه ی آوایی 
هستند. 

گزینه ی »1«:

 َف  ری  راِخ  نی  لوَم  ُکن  َچرِن کو  هش
َس  ری  راُد خی  ِرِز  َسر  باُب  رون  ُکن
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 تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »2«:

گی  ُب  َودکز  ِپ  ِی  َرنعش  ق  ها  یی
گی  ُب َودعا ِق بت  َننعش  ق  َنب  َود

گزینه ی »3«: 

ِن پر دودِل  گر  دان سی ِد َلم ُپر ُشع 

َت  شا لود ِب  گف تن آَز  با  َنم  ُکن 

گزینه ی »4«: 

ِد  لی  بودَم  را َوق تی ُم  سل  ما نان

ِک  لی بود َت  می  گر ُمشِک با  او  ُگف

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

« ساخته شده است.  U U U U− − − − − − − گزینه ی »4« از الگوی هجایی »

باشدسنُخرِدهوبیِجرنکشَم

U--U--U--U-

تشریح سایر گزینه های دیگر:

U و بر وزن »فعولن فعولن فعولن فعولن« ساخته شده اند.  U U U− − − − − − − − گزینه های »١، 2 و 3«: براساس پاره های هماهنگ کالم 

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

داسوِجُموُمییما

--U-U--

هاَتنروزِبتاشب

--UU ---

ُنه هجای بلند در مصراع وجود دارد. 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: هفت هجای بند:

النِدفرکااینَدندُخرماِنخو

-U--U ----U-

گزینه ی »3«: هفت هجای بلند:

َتَبرباَقَفستطیَلِچ

UU-U -U--U
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 تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »2«:

گی  ُب  َودکز  ِپ  ِی  َرنعش  ق  ها  یی
گی  ُب َودعا ِق بت  َننعش  ق  َنب  َود

گزینه ی »3«: 

ِن پر دودِل  گر  دان سی ِد َلم ُپر ُشع 

َت  شا لود ِب  گف تن آَز  با  َنم  ُکن 

گزینه ی »4«: 

ِد  لی  بودَم  را َوق تی ُم  سل  ما نان

ِک  لی بود َت  می  گر ُمشِک با  او  ُگف

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

« ساخته شده است.  U U U U− − − − − − − گزینه ی »4« از الگوی هجایی »

باشدسنُخرِدهوبیِجرنکشَم

U--U--U--U-

تشریح سایر گزینه های دیگر:

U و بر وزن »فعولن فعولن فعولن فعولن« ساخته شده اند.  U U U− − − − − − − − گزینه های »١، 2 و 3«: براساس پاره های هماهنگ کالم 

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

داسوِجُموُمییما

--U-U--

هاَتنروزِبتاشب

--UU ---

ُنه هجای بلند در مصراع وجود دارد. 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: هفت هجای بند:

النِدفرکااینَدندُخرماِنخو

-U--U ----U-

گزینه ی »3«: هفت هجای بلند:

َتَبرباَقَفستطیَلِچ

UU-U -U--U
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نتواَرِوسرُچِنِن

U--UU--

گزینه ی »4«: هفت هجای بلند:

ِوِجلـیکِبـدیمدا

-U -U--U

رادینُلِدیتروِی

U--UU--

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

ییداُجَنزخاُتُاسـدمَلنانیُچ

U--U--U--U--

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »١«: 

دانوجاودُبمتناِکهیخاُچ

U--U--U--U-

گزینه ی »3«: 

ریِطخادرِکتمرسِفدتروُد

U--U--U--U-

گزینه ی »4«: 

َردَوراخاِکخیبیزدارنَبـ

U--U--U--U-

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی »3« سه هجای کشیده دیده می شود. 

هازارگلهاخارشد
-U ---U --

هاباریتروقعشاز
--U--U --

در سایر گزینه ها دو هجای کشیده به کار رفته است. 
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هجای کشیده در گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: 

ِبَزستروِچروزام
-U -U-U -U

دتعاَسِزروگو 

--UU--

گزینه ی »2«: 

جماوبرموجزینگهِک

U--U ----

تمپسدراوجزانهیَگ

U--U ----

گزینه ی »4«:

َبشتاآفُچِخُرِک

UUUUU ---

راهاراغِچشدُکِب

UU-UU ---

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در ابیات گزینه های »1، 2 و 4« آهنگ کالم »تند و سبك و نشاط انگیز« و در بیت گزینه ی »3« آهنگ شعر »سنگین و آرام« است. 

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

U مفتعلن مفتعلن فاعلن  / UU / UU− − − − − − وزن گزینه ی »2«: 

تشریح سایر گزینه ها:

U مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن( /U U / U U /U− − − − − − − − گزینه ی »1«: 

U مستفعُل فاعالُت مستعفل )مفعول مفاعلن مفاعیلن( / U U / U− − − − − − − گزینه ی »3«: 

U مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(  / U U / U U / U− − − − − − − − گزینه ی »4«: 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در مصراع اول گزینه ی »3« یک حذف همزه رخ داده: بشنیدم از 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »١«: غیب از او = غی/ َب / زو

گزینه ی »2«: باز آمد آن = با / زا / َم / دان 

گزینه ی »4«: من او = َم / نو )که دو بار تکرار شده است( 
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هجای کشیده در گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: 

ِبَزستروِچروزام
-U -U-U -U

دتعاَسِزروگو 

--UU--

گزینه ی »2«: 

جماوبرموجزینگهِک

U--U ----

تمپسدراوجزانهیَگ

U--U ----

گزینه ی »4«:

َبشتاآفُچِخُرِک

UUUUU ---

راهاراغِچشدُکِب

UU-UU ---

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در ابیات گزینه های »1، 2 و 4« آهنگ کالم »تند و سبك و نشاط انگیز« و در بیت گزینه ی »3« آهنگ شعر »سنگین و آرام« است. 

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

U مفتعلن مفتعلن فاعلن  / UU / UU− − − − − − وزن گزینه ی »2«: 

تشریح سایر گزینه ها:

U مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن( /U U / U U /U− − − − − − − − گزینه ی »1«: 

U مستفعُل فاعالُت مستعفل )مفعول مفاعلن مفاعیلن( / U U / U− − − − − − − گزینه ی »3«: 

U مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(  / U U / U U / U− − − − − − − − گزینه ی »4«: 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در مصراع اول گزینه ی »3« یک حذف همزه رخ داده: بشنیدم از 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »١«: غیب از او = غی/ َب / زو

گزینه ی »2«: باز آمد آن = با / زا / َم / دان 

گزینه ی »4«: من او = َم / نو )که دو بار تکرار شده است( 
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گزینه »2« صحیح است.(    سوال

تقطیع بیت به شرح زیر است:

نیواَجِتَوقوآن
--UUU--

تیِهشِبِتَرصووان

--UUU--

َمنِنَتردِخبیای
--U-UU-

تیِهشِبُچنتدساز

--U-U--

مفعول فاعالتن / مفعول فاعالتن

شاعر در مصراع اول در رکن دوم هجای اول کوتاه را بلند کرده و در رکن چهارم در هجای اول دوباره هجای کوتاه را به مّصوت بلند تبدیل کرده است. 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

یوزن بیت: مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع )بحر منسرح مثمن مطوی منحور(. 

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

گزینه 2: وزن مصراع: مفاعلن فعالتن مفاعلن َفعلن: ١( حذف همزه 2( کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

گزینه 3: وزن مصراع: مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن: ١( حذف همزه 2( ابدال  3( بلند تلفظ کردن هجای پایان مصراع

گزینه 4: وزن مصراع: مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن: ١( حذف همزه 2( بلند تلفظ کردن هجای پایان مصراع

گزینه  ١: وزن مصراع: مفاعلن فعالتن مفاعلن َفِعلن : فاقد اختیارات شاعری

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

در کلمه ی »مفتی« دو تغییر کمیت مصّوت در کنار هم قرار گرفته است.

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

U U / U U / U U / U U− − − − − − − −
تشریح گزینه های دیگر: 

U / UU / UU / UU− − − − − − − − گزینه ی »١«: 

UU / UU / UU / UU− − − − − − − گزینه ی »3«: 

U / U / U / U− − − − − − − − − − − گزینه ی »4«: 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

UU UU UU− − − − − − − − نشانه های هجایی مصراع گزینه ی »3«: 
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گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

َدمُشِدِزنَدمُبِدُمر
-UU--UU-

مفتعلنمفتعلن

َدمُشِدخنَدمُبِیِگر
-UU--UU-

مفتعلنمفتعلن
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »2«: 

راَمزدساراَمزدسو
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

راَمزدداَاقعشدر
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

گزینه »3«: 

ماِتدسنزغاَفدیسعـ
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

فاَوبیِدیبوَنیقال
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

گزینه ی »4«: 

ومَنَنغـمیَحرَستاشب
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

ومَننشمیکسِزدرون
--U---U-

مستفعلنمستفعلن
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گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

َدمُشِدِزنَدمُبِدُمر
-UU--UU-

مفتعلنمفتعلن

َدمُشِدخنَدمُبِیِگر
-UU--UU-

مفتعلنمفتعلن
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »2«: 

راَمزدساراَمزدسو
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

راَمزدداَاقعشدر
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

گزینه »3«: 

ماِتدسنزغاَفدیسعـ
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

فاَوبیِدیبوَنیقال
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

گزینه ی »4«: 

ومَنَنغـمیَحرَستاشب
--U---U-

مستفعلنمستفعلن

ومَننشمیکسِزدرون
--U---U-

مستفعلنمستفعلن
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گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

تشریح دیگر گزینه ها:

گزینه ی »١«:

ُب  لن دید  َمن  ماد  چن  گرِز  هر   با

گزینه ی »3«:

َرد شع ِل هاآن ذر  ِر داتش ذر  ِر  ای گر  هس  ت آ

گزینه ی »4«:

ِچ خان دس تیط کز ُمر دن د از سق راِی کی پر سی

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »١«: بخوان ای  ِب خا ِنی / مرغ اگر  ُمر َغ گر

گزینه ی »3«: حسنت اجازت  ُحس َن ِت جا َز ت / نداد ای گل  َن دا ِدی  ُگل 

گزینه ی »4«: نمیرد آن که  َن می َر دان ِک / ثبت است: َثب َتست 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

مصراع های »الف« و »ت«: 

دیبیَشُرخفرنانِچآن
راآشگوزیباِلِطف

-U---U--

خابِبنمبیمیِنگر
َردَبمیِلمَعلُمَمز
-U---U-

تقطیع مصراع های دیگر:

ب( 

تیَکسِشراَدشلیِکُچن
-U---U--

بتباِحَفتشدباِکاز
-U---U--

پ( 

بانِدنرمابنِکتمگف
--U---U-

مانسآبرَومَربرتا
--U---U-
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ث( 

روزَهرِبراقانَخلُتحیُصبَهزِب

U---U---U--

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی سوم خط عروضی صحیح است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: دریاِی َجماِل ُت ُچن موج َزَند ناَگه

گزینه ی »2«: َهمی َزذ ِچش َم کان َنرِگس ِب سوِی ُگل ِک َخندانی

گزینه ی »4«: ِب ِگرِد چرِخ استاِر ُچ مشتاقاِن آواِر

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در رکن سوم مصراع دوم شاعر به جای »مفتعلن« از »مفعولن« استفاده کرده است. 

آ   ب   ح   یا
 U  U − −

ت   جان   ُت   یی
  U        U− −

صو    رت    ت    ها
   UU   

−
− −

َهـ    ِم     َسـ    قا
 U  U−   U

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ز  وص  ل دمتا  ن  ز ندقا نی ُی  غمسی ِن ِی خا

 U  U − −   
   UU   

−
− −

 U  U − −  U        U− −

 ن   کی  ِس   تو  تا  ز   س  گاُق  وص  ل   همدع   ِو  ِی   عش

 U  U − −  U        U− − U  U − −  U        U− −

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع اول: فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

وزن مصراع دوم: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی 1 سه حذف همزه رخ داده است: یا / َب / دان )یک حذف(    َب / َرن/ گی/ َز/ دا/ تش )دو حذف(

گهی جدا از یکدیگر خوانده می شوند. توجه داشته باشید که دو واژه گر و آ

در گزینه های دیگر چهار حذف همزه رخ داده است.

گزینه ی 2: پی/ َش / زی/ َنت )دو حذف( بی / َش/ زین )دو حذف(
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ث( 

روزَهرِبراقانَخلُتحیُصبَهزِب

U---U---U--

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی سوم خط عروضی صحیح است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: دریاِی َجماِل ُت ُچن موج َزَند ناَگه

گزینه ی »2«: َهمی َزذ ِچش َم کان َنرِگس ِب سوِی ُگل ِک َخندانی

گزینه ی »4«: ِب ِگرِد چرِخ استاِر ُچ مشتاقاِن آواِر

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

در رکن سوم مصراع دوم شاعر به جای »مفتعلن« از »مفعولن« استفاده کرده است. 

آ   ب   ح   یا
 U  U − −

ت   جان   ُت   یی
  U        U− −

صو    رت    ت    ها
   UU   

−
− −

َهـ    ِم     َسـ    قا
 U  U−   U

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ز  وص  ل دمتا  ن  ز ندقا نی ُی  غمسی ِن ِی خا

 U  U − −   
   UU   

−
− −

 U  U − −  U        U− −

 ن   کی  ِس   تو  تا  ز   س  گاُق  وص  ل   همدع   ِو  ِی   عش

 U  U − −  U        U− − U  U − −  U        U− −

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

وزن مصراع اول: فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

وزن مصراع دوم: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

در گزینه ی 1 سه حذف همزه رخ داده است: یا / َب / دان )یک حذف(    َب / َرن/ گی/ َز/ دا/ تش )دو حذف(

گهی جدا از یکدیگر خوانده می شوند. توجه داشته باشید که دو واژه گر و آ

در گزینه های دیگر چهار حذف همزه رخ داده است.

گزینه ی 2: پی/ َش / زی/ َنت )دو حذف( بی / َش/ زین )دو حذف(
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گزینه ی 3: َس / را/ َمد ـ نی/ َکخ / َت / ری ـ َب / ری / شان ـ َگن / دا / َو / ری

گزینه ی 4: َپ / سان/ َگه ـ ِب / ُگف / َتر ـ ِشع ـ را / ری / َیز )دو حذف(

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »4« بر وزن »مفعول فاعالتن« و از اوزان همسان دولختی است. 

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

َحرَسُمشاِیِیگر
-UU-UU-

گشتَنیعضاِکرشک

-UU--U-

مانراباِیِرقط

-UU--U-

شدِندایکِرَهـُگو

-UU--U-

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن همه ی گزینه ها به جز گزینه ی »١« )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن( می باشد. 

گزینه »2« صحیح است.(    سوال

U )مفتعلن مفاعلن// مفتعلن مفاعلن( U / UU / / U U / UU− − − − − − − − الف( 

U )مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن( / UU / / U / UU− − − − − − − ب( 

U  )مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن( U / UU / / U U / UU− − − − − − − ج( 

U )مفتعلن مفتعلن فاعلن( / UU / UU− − − − − − د( 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

U )مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن( / UU / / U / UU− − − − − − − − الف( 

U )مفعول مفاعیلن// مفعول مفاعیلن( / U / / U / U− − − − − − − − − − پ( 

U )مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن( /U / / U /U− − − − − − − − − − ث( 

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

خوشه های هجایی سایر ابیات:

U U U− − − − − − − − گزینه ی »١«: 

U U U− − − − − − − − گزینه ی »2«: 

 U U− − − − − − گزینه ی »4«: 
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گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن ابیات گزینه های »1 و 2«؛ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن است و فقط در بیت گزینه ی »2«؛ »طارم مینا« استعاره از »آسمان« است. 

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن و نشانه هایی هجایی مصراع گزینه ی »1« چنین است:

U− −U− −U− −U−
َفَعلفعولنفعولنفعولن

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

عالمت هجایی مصراع صورت سوال و مصراع گزینه های 1 و 2 و 4 به صورت زیر است:

- - U – U – U U - - -

اما مصراع گزینه ی 3 یک هجا در پایان خود اضافه دارد

- - U – U – U U - - -

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در هر مصراع از بیت گزینه ی »2« وزن »فعولن« چهار بار تکرار شده است و هیچ هجایی حذف نشده است اما در سایر ابیات در آخرین رکن به جای »فعولن« وزن 
واژه ی »َفَعل« آمده؛ به عبارت دیگر یک هجا حذف شده است: »فعولن فعولن فعولن َفَعل«

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

َردداَنقیشوَمعِکهر
-U---U--

َردذاُگمییعضارُعم
-U---U--

وزن بیت گزینه ی »3«؛ »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« و سایر ابیات، »فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن« است. 

وزن گزینه های دیگر: 

گزینه ی »١«: 

بیراَشستدوِایِدِب

UU--UU--

ییداُخستییداُخِک

UU--UU--

گزینه ی »2«:

یمجوُتِهـگاَدرِمَهـ

UU--UU--
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گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن ابیات گزینه های »1 و 2«؛ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن است و فقط در بیت گزینه ی »2«؛ »طارم مینا« استعاره از »آسمان« است. 

گزینه ی »1« صحیح است.(    سوال

وزن و نشانه هایی هجایی مصراع گزینه ی »1« چنین است:

U− −U− −U− −U−
َفَعلفعولنفعولنفعولن

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

عالمت هجایی مصراع صورت سوال و مصراع گزینه های 1 و 2 و 4 به صورت زیر است:

- - U – U – U U - - -

اما مصراع گزینه ی 3 یک هجا در پایان خود اضافه دارد

- - U – U – U U - - -

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

در هر مصراع از بیت گزینه ی »2« وزن »فعولن« چهار بار تکرار شده است و هیچ هجایی حذف نشده است اما در سایر ابیات در آخرین رکن به جای »فعولن« وزن 
واژه ی »َفَعل« آمده؛ به عبارت دیگر یک هجا حذف شده است: »فعولن فعولن فعولن َفَعل«

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

َردداَنقیشوَمعِکهر
-U---U--

َردذاُگمییعضارُعم
-U---U--

وزن بیت گزینه ی »3«؛ »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« و سایر ابیات، »فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن« است. 

وزن گزینه های دیگر: 

گزینه ی »١«: 

بیراَشستدوِایِدِب

UU--UU--

ییداُخستییداُخِک

UU--UU--

گزینه ی »2«:

یمجوُتِهـگاَدرِمَهـ

UU--UU--
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یمپوُتِلفضـازِمَهـ

UU--UU--

گزینه ی »4«:

َدمَبزُمَدورراَظَن

UU--UU--

َندماُتِبدیجوُوِک

UU--UU--

گزینه ی  »3« صحیح است.(    سوال

تاشانِچِبلموصِیِم

UU--UU--

بدَاِندازنِرَد

UU--UU-

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: 

همِزهرگوِدعقسیَبَگهسانَپ

U--U--U--U-

گزینه ی »2«: 

کسباتگفنمواَتمیَزشراَن

U---U---U--

گزینه ی »4«:

الفَخیاایِدَمحامثلِرَداز

-UU--UU--U-

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

مضمون گزینه ی »3« بیان غم و اندوه شاعر است در حالی که وزن و آهنگ آن شاد است.

گزینه ی »2« صحیح است.(    سوال

وزن و آهنگ ابیات گزینه های »١«، »3« و »4« تند و طب انگیز و شاد است و فضای غنایی برای خواننده ایجاد می کند. 

اّما وزن و آهنگ بیت گزینه ی »2«، »نرم و آرام« متناسب با فضای تعلیمی شعر است. 
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گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »١«: وزن درست این بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« می باشد. 

گزینه ی »2«: وزن درست این بیت »مفعول فاعالت مفاعیُل فاعلن« می باشد. 

گزینه ی »3«: وزن درست این بیت »فاعالتن مفاعلن فعلن« می باشد. 

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »4« در »مفعول مفاعلن مفاعلین« سروده شده است. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »١«: مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

گزینه ی »2«: مستفعل فاعالت فع لن )مفعول مفاعلن فعولن(

گزینه ی »3«: مستفعل مستفعل مستفعل فع لن )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(  

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

پایه های آوایی بیت گزینه ی »3« بدین صورت است:

َم  دی لو  کا  ِن   آِبـ  یا  َو  ُم شا  دا  َم  دی 

ِر  ماُن ال  ِل  زاِس  تان  َچ   َم ای  سر  و گل 

وزن: مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل

آ   َم  دی ُم    لو   کا   ِندی    ِب    یا    َو شا  دا  َم 

زا   ِر   ماَم    ُن   ال    ِلگل   ِس   تان  َچای  سر  ِو

وزن: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در گزینه ی »2« نیز می توان پایه های آوایی را به دو شکل تقسیم بندی کرد ولی وزن این بیت ناهمسان نیست: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن )مستفعل مفعولن 
مستفعل مفعولن( 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ابیات »الف« و »ب« هر یک از سه پایه ی آوایی تشکیل شده اند. 

الف: 

سیدِرَدنداجانِنرادومانَزاین
سیدِر َدنتاُافکخادرِتَبنو
ب:

هیگاحصبِمسیَندانباششُخ
کردواَدرانانشیِنشبِدَدرِک

ابیات »پ« و »ت« هر یک چهار پایه ی آوایی دارند. 
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گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »١«: وزن درست این بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« می باشد. 

گزینه ی »2«: وزن درست این بیت »مفعول فاعالت مفاعیُل فاعلن« می باشد. 

گزینه ی »3«: وزن درست این بیت »فاعالتن مفاعلن فعلن« می باشد. 

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »4« در »مفعول مفاعلن مفاعلین« سروده شده است. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »١«: مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن(

گزینه ی »2«: مستفعل فاعالت فع لن )مفعول مفاعلن فعولن(

گزینه ی »3«: مستفعل مستفعل مستفعل فع لن )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن(  

گزینه ی »3« صحیح است.(    سوال

پایه های آوایی بیت گزینه ی »3« بدین صورت است:

َم  دی لو  کا  ِن   آِبـ  یا  َو  ُم شا  دا  َم  دی 

ِر  ماُن ال  ِل  زاِس  تان  َچ   َم ای  سر  و گل 

وزن: مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل

آ   َم  دی ُم    لو   کا   ِندی    ِب    یا    َو شا  دا  َم 

زا   ِر   ماَم    ُن   ال    ِلگل   ِس   تان  َچای  سر  ِو

وزن: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

در گزینه ی »2« نیز می توان پایه های آوایی را به دو شکل تقسیم بندی کرد ولی وزن این بیت ناهمسان نیست: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن )مستفعل مفعولن 
مستفعل مفعولن( 

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

ابیات »الف« و »ب« هر یک از سه پایه ی آوایی تشکیل شده اند. 

الف: 

سیدِرَدنداجانِنرادومانَزاین
سیدِر َدنتاُافکخادرِتَبنو
ب:

هیگاحصبِمسیَندانباششُخ
کردواَدرانانشیِنشبِدَدرِک

ابیات »پ« و »ت« هر یک چهار پایه ی آوایی دارند. 
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گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

نظم پایه های آوایی مصراع اول این گزینه: 

شبِیهاِدلرینَدسمتر
--U---U-

ندزسرهیآِنسیاز 
--U---U-

توضیح نکات درسی:

برای پاسخ به این گونه سؤاالت با تقطیع مصراع اول می توانید تفاوت پایه های آوایی را تشخیص دهید و نیازی به تقطیع کل بیت نیست. گاهی تقطیع هجای اول 
نیز اختالف را مشخص می کند. 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«:

قانتاُمشِکیایگوبـ

U---U---

ریجومهـِکَرتَحضدانِبـ

U---U---

گزینه ی »2«:

منرخآنِدَبنزینَفرِز

U---U---

تمماشهـِچَتمماشهـِچ

U---U---

گزینه ی »3«:

بخَهرگوِییادرهیز

U---U---

ورناَپهـِزگیجنموِش

U---U---

گزینه »3« صحیح است.(    سوال

گو ید س خنبا ما ِن میآن سر و بنگویی ِچ شد

ِز دل ها ِک  رو یدُن گل  ها ِز ری  حا

گزینه »1« صحیح است.(    سوال

هجاهای کوتاه عبارت اند از: ِد ـ َد ـ ِی ـ َب ـ ِر )5 مورد(

هجاهای بلند عبارت اند از: مژ ـ را ـ بو ـ می  ـ سد )5 مورد(

هجاهای کشیده عبارت اند از: هید ـ باغ ـ هار )3 مورد(
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گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »4« بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعلن است و اختیار وزنی بلند بودن هجای پایان مصراع دارد.

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

هجاهای کشیده بیت گزینه ی 4: مست / نار )در گلنار( / گشت / رفت / نار / گشت / شش مورد

هجاهای کشیده گزینه ی 1: رفت / خاک / کرد/ ناک )در غمناک( = 4 مورد

هجاهای کشیده گزینه ی 2: کوم )در محکوم(/ مرگ/ ساخت/ مرد/ درد = ۵ مورد

هجاهای کشیده گزینه ی 3: گفت / نیست/ واب )در صواب( / هست / واب )در جواب( = ۵ مورد

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

ِبسـ  مل  ال ِهر َرح  ما نر َر حیم

U   − − − −  UU

           UU       

− − −

−

مفتعلن    مفتعلن     فاعلن 

هس ت ِک لی  ِد  َد  ر گنـ  ج  َح کیم

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

در این گزینه، »باد« در مصراع اول، به معنای »هوا« می باشد و در مصراع دوم، »باد« فعل دعایی به معنای »باشد« است. همانطور که گفته شد، ردیف هم به 
لحاظ ظاهری و هم به لحاظ معنایی تکرار شود.

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

جا َنستِر  دیـ ِد ُوآن  ِکـ  َمنـ ظو

U− − −U    U U−
  − −

وزن اصلی شعر فعالتن مفاعلن فعلن )توجه: هجای هشتم اختیار زبانی است( در مصراع اول گزینه ی »2« در سه اختیار وزنی وجود دارد )مقایسه کنید با مصراع 
دوم همین بیت( 

سه گزینه ی دیگر ابدال ندارند؛ کافی است به جای ماقبل آخر دو مصراع سه بیت دقت کنیم.

گزینه »4« صحیح است.(     سوال

حذف همزه: بدرود ای - مادرم از 

تغییر کمیت مصّوت ها: پدر و - فانی 

بلند بودن هجای پایانی در هر دو مصراع

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

) آغاز کرده است، اما آغازین رکن بیت  UU)− − وزن شعر »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است که شاعر بیت گزینه های »1«، »2« و »4« را با فعالتن 
گزینه ی »3«، »فاعالتن« است که اختیار وزنی است. 
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گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

بیت گزینه ی »4« بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعلن است و اختیار وزنی بلند بودن هجای پایان مصراع دارد.

گزینه ی »4« صحیح است.(    سوال

هجاهای کشیده بیت گزینه ی 4: مست / نار )در گلنار( / گشت / رفت / نار / گشت / شش مورد

هجاهای کشیده گزینه ی 1: رفت / خاک / کرد/ ناک )در غمناک( = 4 مورد

هجاهای کشیده گزینه ی 2: کوم )در محکوم(/ مرگ/ ساخت/ مرد/ درد = ۵ مورد

هجاهای کشیده گزینه ی 3: گفت / نیست/ واب )در صواب( / هست / واب )در جواب( = ۵ مورد

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

ِبسـ  مل  ال ِهر َرح  ما نر َر حیم

U   − − − −  UU

           UU       

− − −

−

مفتعلن    مفتعلن     فاعلن 

هس ت ِک لی  ِد  َد  ر گنـ  ج  َح کیم

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

در این گزینه، »باد« در مصراع اول، به معنای »هوا« می باشد و در مصراع دوم، »باد« فعل دعایی به معنای »باشد« است. همانطور که گفته شد، ردیف هم به 
لحاظ ظاهری و هم به لحاظ معنایی تکرار شود.

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

جا َنستِر  دیـ ِد ُوآن  ِکـ  َمنـ ظو

U− − −U    U U−
  − −

وزن اصلی شعر فعالتن مفاعلن فعلن )توجه: هجای هشتم اختیار زبانی است( در مصراع اول گزینه ی »2« در سه اختیار وزنی وجود دارد )مقایسه کنید با مصراع 
دوم همین بیت( 

سه گزینه ی دیگر ابدال ندارند؛ کافی است به جای ماقبل آخر دو مصراع سه بیت دقت کنیم.

گزینه »4« صحیح است.(     سوال

حذف همزه: بدرود ای - مادرم از 

تغییر کمیت مصّوت ها: پدر و - فانی 

بلند بودن هجای پایانی در هر دو مصراع

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

) آغاز کرده است، اما آغازین رکن بیت  UU)− − وزن شعر »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است که شاعر بیت گزینه های »1«، »2« و »4« را با فعالتن 
گزینه ی »3«، »فاعالتن« است که اختیار وزنی است. 
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گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

در بیت سوم، رکن های پایانی اختیار وزنی ندارد. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: کلمه ی »ریخته« اختیار بلند بودن هجای پایان مصراع دارد. 

گزینه ی »2«: کلمه »تنگ است« اختیار بلند بودن هجای پایان مصراع دارد. 

گزینه ی »4«: رکن پایانی ابدال دارد.

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

»چرا« در این بیت قافیه می باشد که »ا« مطابق قاعده ی یک، حروف قافیه آن می باشد. )توجه داشته باشید که در مصراع اول »َچرا« به معنای چریدن است و در 
مصراع دوم، »ِچرا« به معنای کلمه ی پرسشی است.(

گزینه ی »1«: غمگین و رنگین واژگان قافیه هستند. )ین( مطابق قاعده دو.

گزینه ی »2«: بار و بار واژگان قافیه هستند. )ار( مطابق قاعده دو.

گزینه ی »3«: جام و کام واژگان قافیه هستند. )ام( مطابق قاعده دو.

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

وزن صحیح این مصراع، »مستفعلن فع مستفعلن فع« است.

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

فبکشیکودچن
-U--UU-

یامایشدباتنما
-UU----

در مصراع اّول بیت گزینه ی »2« سه اختیار وزنی )کاربرد فاعالتن به جای فعالتن، ابدال و بلند تلفظ کردن هجای آخر مصراع( به کار رفته است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »4« فاقد اختیار وزنی است. مصراع دوم گزینه ی »1« و مصراع اول گزینه ی »3« اختیار وزنی بلند بودن هجای پایان مصراع دارند.

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

بیت صورت گزینه ی »4« بر وزن »فعالت فاعالتن فعالتن فاعالتن« و فاقد اختیارات شاعری است. 

تشریح سایر گزینه ها:  

گزینه ی »1«: تغییر کمیت مصّوت در )غیر( 

گزینه ی »2«: حذف همزه در )برآمد( 

گزینه ی »3«: حذف همزه در )گرت امروز(

گزینه »4« صحیح است.(     سوال

فضای حاکم بر بیت دوم فضای غم و اندوه است، در حالی که در سه بیت دیگر مفهوم شادی نمایان است.
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گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

گزینه ی »2« قید، دایم  صامت + مصّوت + بلند + صامت + مصّوت کوتاه + صامت/ 

همانا  صامت و مصّوت کوتاه + صامت + مصّوت بلند + صامت مصّوت بلند 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: قید: یکسر  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت + مصّوت کوتاه + صامت 

گزینه ی »3«: قید: هرگز  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت+ مصّوت کوتاه + صامت 

گزینه ی »4«، قید: امروز  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت + مصّوت بلند + صامت/ فردا  صامت و مصّوت کوتاه + صامت + صامت + مصّوت 
بلند

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

تقطیع در دو مصراع بدین صورت است: 

لیغوراُتگرَمایِچِزگینغم 
--UU-U-U---

چن  آن
گ

بدیانوِزساطشاِن

تقطیع مصراع های دیگر بدین صورت است: 

U U UU− − − − − − گزینه ی »1«: 

U U U U− − − − − − −  گزینه ی »3«: 

U UU− − − − − − − − − − گزینه ی »4«: 

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

U U U− − − − − − − − − الف، ج( 

 U U U− − − − − − − − ب( 

U U− − − − − − − − − د( 

 U U U U− − − − − − − − − − − − هـ( 

در گزینه ی »1« نوا )سامان، ساز و برگ( با نوا )نغمه( جناس همسان دارد و جناس شمسان قافیه ی شعر است نه ردیف. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »2«: بر، در = قافیه / انداخته = ردیف 

گزینه ی »3«: در، بر = قافیه / محرومی، قّیومی - قافیه ی دوم. بیت ذوقافیتین است. 

آ= بن مضارع از مصدر آمدن که به شکل فعل امر در شعر به کار رفته و ردیف شعر است. 

گزینه ی »4«: بیگانه، خانه = قافیه / را گم کرده ام = ردیف

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

بر آ و در آ قافیه هستند.
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گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

گزینه ی »2« قید، دایم  صامت + مصّوت + بلند + صامت + مصّوت کوتاه + صامت/ 

همانا  صامت و مصّوت کوتاه + صامت + مصّوت بلند + صامت مصّوت بلند 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: قید: یکسر  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت + مصّوت کوتاه + صامت 

گزینه ی »3«: قید: هرگز  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت+ مصّوت کوتاه + صامت 

گزینه ی »4«، قید: امروز  صامت + مصّوت کوتاه + صامت + صامت + مصّوت بلند + صامت/ فردا  صامت و مصّوت کوتاه + صامت + صامت + مصّوت 
بلند

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

تقطیع در دو مصراع بدین صورت است: 

لیغوراُتگرَمایِچِزگینغم 
--UU-U-U---

چن  آن
گ

بدیانوِزساطشاِن

تقطیع مصراع های دیگر بدین صورت است: 

U U UU− − − − − − گزینه ی »1«: 

U U U U− − − − − − −  گزینه ی »3«: 

U UU− − − − − − − − − − گزینه ی »4«: 

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

U U U− − − − − − − − − الف، ج( 

 U U U− − − − − − − − ب( 

U U− − − − − − − − − د( 

 U U U U− − − − − − − − − − − − هـ( 

در گزینه ی »1« نوا )سامان، ساز و برگ( با نوا )نغمه( جناس همسان دارد و جناس شمسان قافیه ی شعر است نه ردیف. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »2«: بر، در = قافیه / انداخته = ردیف 

گزینه ی »3«: در، بر = قافیه / محرومی، قّیومی - قافیه ی دوم. بیت ذوقافیتین است. 

آ= بن مضارع از مصدر آمدن که به شکل فعل امر در شعر به کار رفته و ردیف شعر است. 

گزینه ی »4«: بیگانه، خانه = قافیه / را گم کرده ام = ردیف

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

بر آ و در آ قافیه هستند.
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گزینه »4« صحیح است.(     سوال

الف( نو، درو )قاعده 2( 

ب( تر، شکر )قاعده 2( / به رقص آ )ردیف( 

پ( خاست، این جاست )قاعده 2( / آرزو )ردیف( 

ت( مستان )= افراد مست(، مستان )= نستاندن( )قاعده 2( 

ت( خندان، دندان )قاعده 2( / نو )ردیف(

گزینه »4« صحیح است.(     سوال

هنگامی بیتی دارای قافیه ی درونی است که حداقل سه کلمه در میان بیت با یکدیگر هم قافیه باشند. بر این اساس در گزینه ی »1« »بیداد، بی بنیاد و یاد«، در 
گزینه ی »2«، »مقصود، معبود، دود و عود« و در گزینه ی »3« »خورشید، ناهید و امید« قافیه ی درونی هستند.

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

در گزینه ی »1« »بود« ردیف و »میمون« و »مجنون« واژگان قافیه اند. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: خندان - چندان / گذری خبری 

گزینه ی »3«: بی باک - افالک / آفتاب - مهتاب 

گزینه ی »4«: پلید - رهید / شهر - دهر 

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

در جمله »و از آن برای دلخستگانت اندوهی فراهم است«، »فراهم« قافیه و مستند به شمار می رود. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: قید است و قافیه نیست. 

گزینه ی »2«: مفعول است، ضمن این که قافیه هم نیست. 

گزینه ی »4«: فعل جمله به شمار می رود و نقشی ندارد.

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

»نان و سلطان« قافیه فرعی و »شام )به معنای شب( و شام )به معنای سرزمین شام(« قافیه اصلی این بیت است. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: »بری )به معنای روی گرداندن( و بری )به معنای ببری(« تنها واژگان قافیه هستند. کلمه رحمت به یک معنا به کار رفته است.

گزینه ی »2«: »یاد باد« در یک معنا به کار رفته است، پس قافیه می باشد.

گزینه ی »3«: »رو و کو« واژگان قافیه هستند و بیت قافیه دیگری ندارد. کلمه دوست در یک معنا به کار رفته است. 

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

وزن در 4 بیت همسان و تکرار »فاعالتن« است ولی در گزینه ی »3« فاعالتن آخر هم مانند بقیه سالم است، ولی وزن سه گزینه ی دیگر فاعالتن آخر محذوف 
است و به شکل فاعلن آمده است. 

وزن گزینه ی »3«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

وزن سه گزینه ی دیگر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
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گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

پایه های آوایی درست گزینه ی »2«: 

/ U / U / U− − − − − − − − − −

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

تعداد هجاها در هر پایه آوایی گزینه ی »2« سه تایی است به بیان ساده تر وزن گزینه ی »2« فعولن فعولن فعولن فعولن است و در پایه ی آوایی سه هجا دارد. ولی 
در سه گزینه ی دیگر در پایه ی آوایی چهار هجا دارد.

تشریح سایر گزینه ها:

وزن گزینه ی »1«: مفتعلن 4 بار

وزن گزینه ی »3«: فاعالتن 4 بار

وزن گزینه ی »4«: مستفعلن 4 بار

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

وزن مشترک و پایه های آوایی بیت پرسش و گزینه ی »3« تکرار »مفتعلن« است. 

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

وزن مشترک بیت سؤال و گزینه »4« »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است.

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

وزن بیت گزینه ی »2«، »فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است. 

ابیات سایر گزینه ها بر وزن »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« یا »مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل« هستند. 

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

َردمیِبستدوِشپیِکـهرَودَشِدزن
َردگیَنستدوچهیکـتانلسِدِدمر
-UU--U-U-UU--

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

شکل صحیح پایه های آوایی مصراع گزینه ی »3« در این صورت است: 

ِو صالِف را ُقَم یف کنِب فر دا

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

در این بیت، غیب و عیب واژگان قافیه هستند که »ِـ یب« حروف قافیه مطابق الگوی مصوت + صامت + صامت )قاعده 2( است. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: حبیب و عندلیب واژگان قافیه هستند که »یب« حروف قافیه مطابق الگوی مصوت + صامت )قاعده2( است.

گزینه ی »3«: روایت و حکایت واژگان قافیه هستند که »َـ ت« حروف قافیه مطابق الگوی مصوت + صامت )قاعده 2( است. 

گزینه ی »4«: دور و نور واژگان قافیه هستند که »ور« حروف قافیه مطابق الگوی مصوت + صامت )قاعده2( است. 
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گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

پایه های آوایی درست گزینه ی »2«: 

/ U / U / U− − − − − − − − − −

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

تعداد هجاها در هر پایه آوایی گزینه ی »2« سه تایی است به بیان ساده تر وزن گزینه ی »2« فعولن فعولن فعولن فعولن است و در پایه ی آوایی سه هجا دارد. ولی 
در سه گزینه ی دیگر در پایه ی آوایی چهار هجا دارد.

تشریح سایر گزینه ها:

وزن گزینه ی »1«: مفتعلن 4 بار

وزن گزینه ی »3«: فاعالتن 4 بار

وزن گزینه ی »4«: مستفعلن 4 بار

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

وزن مشترک و پایه های آوایی بیت پرسش و گزینه ی »3« تکرار »مفتعلن« است. 

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

وزن مشترک بیت سؤال و گزینه »4« »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است.

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

وزن بیت گزینه ی »2«، »فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است. 

ابیات سایر گزینه ها بر وزن »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« یا »مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل« هستند. 

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

َردمیِبستدوِشپیِکـهرَودَشِدزن
َردگیَنستدوچهیکـتانلسِدِدمر
-UU--U-U-UU--

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

شکل صحیح پایه های آوایی مصراع گزینه ی »3« در این صورت است: 

ِو صالِف را ُقَم یف کنِب فر دا

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

در این بیت، غیب و عیب واژگان قافیه هستند که »ِـ یب« حروف قافیه مطابق الگوی مصوت + صامت + صامت )قاعده 2( است. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: حبیب و عندلیب واژگان قافیه هستند که »یب« حروف قافیه مطابق الگوی مصوت + صامت )قاعده2( است.

گزینه ی »3«: روایت و حکایت واژگان قافیه هستند که »َـ ت« حروف قافیه مطابق الگوی مصوت + صامت )قاعده 2( است. 

گزینه ی »4«: دور و نور واژگان قافیه هستند که »ور« حروف قافیه مطابق الگوی مصوت + صامت )قاعده2( است. 
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گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

وزن واژه ی بیت گزینه ی »2«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

وزن واژه ی ابیات گزینه های دیگر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

بیت گزینه ی »2« یک هجا نسبت به ابیات گزینه های دیگر بیشتر دارد. 

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

بیت گزینه ی »١« از پایه های همسان »فاعالتن فاعالتن فاعلن« ساخته شده است. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: از پایه های آوایی همسان »مفاعیلن مفاعیلن مفاعی« تشکیل شده است. 

گزینه ی »3«: این بیت نیز همچون بیت اول از پایه های آوایی همسان »فاعالتن« ساخته شده است با این تفاوت که این بیت از چهار پایه ی آوایی همسان 
»فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« تشکیل شده است. 

گزینه ی »4« از پایه های آوایی همسان »فعولن فعولن فعولن فعل« تشکیل شده است. 

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

بیت گزینه ی »3«، در وزن »مفاعیلن مفاعیلن مفاعی« سروده شده است که در آن وزن واژه ی آخر مصراع ها، یک هجا کمتر از بقیه ی وزن واژه ها دارد. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »١«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 

گزینه ی »2«: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی »4«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

کنمیَهـدتعاِشپیندُکـتامیَهـ

U--U--U--U--

راریِبصاَمرُترافاَجمرهانَج

U--U--U--U--

سایر ابیات هر کدام هفت هجای کوتاه دارند:

گزینه ی »١«: ِبـ / ِی / ِد / َج / ِکـ / ِنـ / ِب 

گزینه ی »3«: َا / ِبـ / ِگ / ِک / ِبـ / ِز / ِب

 گزینه ی »4«: ِپـ /ِگـ / ِگـ / ِد / َح / ِنـ / ِگـ

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

عالمت های هجایی بیت گزینه ی »3«:

        U            U           U            U− − − − − − − −
عالمت های هجایی سایر ابیات:

    U            U           U            U− − − − − − −
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گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

هرگاه شاعر در درون یک مصراع نیز از قافیه استفاده کند، آن را قافیه درونی می نامند.

واژه های »مستی، زبردستی، بربستی« قافیه های درونی این بیت هستند. )دقت کنید قافیه درونی زمانی است که درون یک مصراع نیز قافیه داشته باشد، باتوجه 
به این تعریف، گزینه های دیگر فاقد قافیه درونی است.(

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

هجاهای کشیده: درد، درد، درد، هند )4 هجا(

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: هجای کشیده: دوست، نیست، دوست، رست )4 هجا(

گزینه ی »2«: هجای کشیده: دست، عقل، عقل، رفت، واب )5 هجا(

گزینه ی »4«: هجاهای کشیده: خلق، چند، بار، چند )4 هجا(

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

جداسازی هجاها در بیت سؤال و سه گزینه ی »د- هـ- ز« چنین است. 

U | U | U− − − − − − − −

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

کافی است تقطیع هجایی بخش اول )جمله ی اول( را درست انجام دهیم. 

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن ابیات به ترتیب:

الف( مستفعل مستفعل مستفعل فع

داُخـِرواانـِلِبـقادوَشـِکـِدلآن
--UU--UU--UU-

توجه: مصراع دوم این بیت به خاطر استفاده از اختیارات شاعری، طور دیگری تقطیع می شود ولی وزن بیت همین است.

ب( مستفعل مستفعل مستفعل مستف

الیاَمـتلوَهرُوِسـبوَهرِبـُتـراَلب
--UU--UU--UU--

ج( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

َیمشاُگرناِکـمیَهـَرشناِکـِرَبهـ
-UU--U-U-UU--
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گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

هرگاه شاعر در درون یک مصراع نیز از قافیه استفاده کند، آن را قافیه درونی می نامند.

واژه های »مستی، زبردستی، بربستی« قافیه های درونی این بیت هستند. )دقت کنید قافیه درونی زمانی است که درون یک مصراع نیز قافیه داشته باشد، باتوجه 
به این تعریف، گزینه های دیگر فاقد قافیه درونی است.(

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

هجاهای کشیده: درد، درد، درد، هند )4 هجا(

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: هجای کشیده: دوست، نیست، دوست، رست )4 هجا(

گزینه ی »2«: هجای کشیده: دست، عقل، عقل، رفت، واب )5 هجا(

گزینه ی »4«: هجاهای کشیده: خلق، چند، بار، چند )4 هجا(

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

جداسازی هجاها در بیت سؤال و سه گزینه ی »د- هـ- ز« چنین است. 

U | U | U− − − − − − − −

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

کافی است تقطیع هجایی بخش اول )جمله ی اول( را درست انجام دهیم. 

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن ابیات به ترتیب:

الف( مستفعل مستفعل مستفعل فع

داُخـِرواانـِلِبـقادوَشـِکـِدلآن
--UU--UU--UU-

توجه: مصراع دوم این بیت به خاطر استفاده از اختیارات شاعری، طور دیگری تقطیع می شود ولی وزن بیت همین است.

ب( مستفعل مستفعل مستفعل مستف

الیاَمـتلوَهرُوِسـبوَهرِبـُتـراَلب
--UU--UU--UU--

ج( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

َیمشاُگرناِکـمیَهـَرشناِکـِرَبهـ
-UU--U-U-UU--
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د( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

َرشَفـُیبیخوَیزیَنغـ
-

−
U

U--UU-

َرشَظـَنـِزتیـِشَتـآ
-UU-

U

−UU-

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

در گزینه ی »4« همزه ی »از« اّول حذف شده است ولی تغییر کمیت صورت نگرفته است. 

وزن واژه ی هر 4 بیت »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« است. 

تشریح سایر گزینه ها:

در گزینه ی »١«: کسره ی اضافه ی آخر واژه ی »فریِب« بلند تلفظ می شود. 

در گزینه ی »2«: کسره ی اضافه ی آخر واژه ی »شمِع« بلند تلفظ می شود. 

در گزینه ی »3«: کسره ی اضافه آخر واژه ی »لوِح« بلند تلفظ می شود. 

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

در بیت گزینه ی »3« »عسل اندوخته« حذف همزه دارد. در کلمات »مگس و شهد« تغییر کّمیت مصّوت کوتاه به بلند وجود دارد. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »١« و »2«: تغییر کّمیت مصّوت کوتاه ندارد و بیت گزینه ی »4« فاقد حذف همزه هست. 

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

ِککنزباِدلِمچشـ
-U--U-U
-U--U-U

ستنیـَددیـناِچآن 

نیبیـجان
---
---
نیبیـآن

وزن بیت: »فاعالتن مفاعلن فعلن«

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: »فاعالتن فاعالتن فاعلن«
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گزینه ی »3«: »مفاعیلن مفاعیلن فعولن«

گزینه ی »4«: »فعالتن فعالتن فعلن«

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

بیت گزینه ی »2« حذف همزه ندارد اّما در سایر ابیات به ترتیب »به دست آرد«، »شد آشکارا« و موم است« حذف همزه دارند. 

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

تقطیع هجایی بیت گزینه ی »4« بدین ترتیب است:

دیـِبشفاومَشـتا
-U--UU-

راَبـِتشفـءاُتَمسـ
-U--UU-

تیمسـسروگیِنـوا
-U−UU−

---

رار  َمـزاباِبدری
-UU--

*UU
-

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن صحیح این بیت، »مفتعلن مفتعلن فاعلن« می باشد.

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

این بیت، در وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« سروده شده است. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

گزینه ی »3«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

گزینه ی »4«: مستفعلن فع مستفعلن فع

گزینه »4« صحیح است.(     سوال

ناروُبییناَرعـِبگر
میراُخدرخیشوِبور
-U---U--

هوشُرصبغاریَدیی
منِندیُلعقـِیوا
-U---U-
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گزینه ی »3«: »مفاعیلن مفاعیلن فعولن«

گزینه ی »4«: »فعالتن فعالتن فعلن«

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

بیت گزینه ی »2« حذف همزه ندارد اّما در سایر ابیات به ترتیب »به دست آرد«، »شد آشکارا« و موم است« حذف همزه دارند. 

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

تقطیع هجایی بیت گزینه ی »4« بدین ترتیب است:

دیـِبشفاومَشـتا
-U--UU-

راَبـِتشفـءاُتَمسـ
-U--UU-

تیمسـسروگیِنـوا
-U−UU−

---

رار  َمـزاباِبدری
-UU--

*UU
-

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن صحیح این بیت، »مفتعلن مفتعلن فاعلن« می باشد.

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

این بیت، در وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« سروده شده است. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

گزینه ی »3«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

گزینه ی »4«: مستفعلن فع مستفعلن فع

گزینه »4« صحیح است.(     سوال

ناروُبییناَرعـِبگر
میراُخدرخیشوِبور
-U---U--

هوشُرصبغاریَدیی
منِندیُلعقـِیوا
-U---U-
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د( 

تنگِلِدَرزبایکِبرالمعاُد
شدباُتِیجاتامدیـکررونُب

U---U---U--

تقطیع سایر ابیات: 

ب( 

شدکومیقعشـباردِخ
یدآمیِنبرکنلیَو

U---U---

ردداَمنَکدرراویِکـ
ییناواَتبافیعیَضـ

U---U---

ج( 

دتزنسوبگریدباَنـ
واپرچنِکهیخاگرَا

U---U---

زدخیبرُتدزیافرِکـ
نیشیبنرنوِشپیِن

U---U---

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن بیت صورت سوال و گزینه ی 2، »مستفعلن فع مستفعلن فع« می باشد. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »1 و 4«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه ی »3«: فعالتن فعالتن فعلن

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

در مصراع گزینه ی »4« سه پایه ی آوایی و در سایر مصراع ها چهار پایه ی آوایی وجود دارد. 

گزینه ی »4«:

هی َم ترسُپر ِش کر خاگر َن مک دان
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«:

یک ِن گاهمان ِد با قیَمن ِب رو َیت غا ِفـ لی کز 
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گزینه ی »2«: 

ِب ُت ما َندِک ُو جو دیَد ُم بر دم َن َظ را ور 
گزینه ی »3«:

ُک َند یا َنَک سی یا دمِک بع َدز اینن می دا نم

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

بیت گزینه ی »١« بر وزن »فاعالتن فاعالتن فاعلن« و سایر ابیات بر وزن »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« سروده شده اند. 

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

ای نفس خّرم باد صبا / از بر یار آمده ای، مرحبا 

ای َنَفِس ُخر َرِم با ِد َصـ با / از َبِر یا را َم ای َمر َحبا 

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

ریَخءاییگوِچهر
-U---U-

عشقفحررزِغیِبزددا
--U---U-

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی»1«:

یمگوُتِرِذککاِلَم

UU-  -UU--

ییداُخُیکیپاُتِک

UU--UU--

گزینه ی »2«:

رفَطـهرقمِعشِرجیزن
--U---U-

َشدِکـمیَرمواِنوادی
--U---U-

گزینه ی »3«:

ُخرَدمَعِزُخدَمنِچگر
-U--UU--

دمزادانخنُمَر

UU----
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گزینه ی »2«: 

ِب ُت ما َندِک ُو جو دیَد ُم بر دم َن َظ را ور 
گزینه ی »3«:

ُک َند یا َنَک سی یا دمِک بع َدز اینن می دا نم

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

بیت گزینه ی »١« بر وزن »فاعالتن فاعالتن فاعلن« و سایر ابیات بر وزن »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« سروده شده اند. 

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

ای نفس خّرم باد صبا / از بر یار آمده ای، مرحبا 

ای َنَفِس ُخر َرِم با ِد َصـ با / از َبِر یا را َم ای َمر َحبا 

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

ریَخءاییگوِچهر
-U---U-

عشقفحررزِغیِبزددا
--U---U-

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی»1«:

یمگوُتِرِذککاِلَم

UU-  -UU--

ییداُخُیکیپاُتِک

UU--UU--

گزینه ی »2«:

رفَطـهرقمِعشِرجیزن
--U---U-

َشدِکـمیَرمواِنوادی
--U---U-

گزینه ی »3«:

ُخرَدمَعِزُخدَمنِچگر
-U--UU--

دمزادانخنُمَر

UU----
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گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

َدمُبرُمَدَورراَظَن

UU--UU--

َندماُتِبدیجوُوِکـ

UU--UU--

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«:

دانَوُبمتالَمِچ

UU--UU-

ردُخِدبانینچِکـرا
-UU--UU-

گزینه ی »2«:

هجِککـدینزِدُش

UU--UU-

شدُکـِبراماُتِنرا
-UU--UU-

گزینه ی »4«: 

مشـُتِبنمجاُلِد

UU--UU-

راستُپَچبرظرَنُلغو
-UU--UU-

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

در بیت دوم حذف همزه صورت نمی گیرد زیرا قبل از همزه مصّوت کوتاه »ِـ« قرار دارد )که = ِک( و همزه نمی تواند در مصوت ادغام شود. 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: گذر از  ُگـ َذ َرز

گزینه ی »3«: بار افتاده  با ُرف تا ِد

گزینه ی »4«: در کمند آور  در َکـ من دا َور

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »١«: َمآِخذ )جمع مأخذ(
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گزینه ی »2«: میِوِی ِبه 

گزینه ی »3«: روُحل َامین، ُبسنی

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

خط عروضی بیت صورت سؤال مطابق گزینه ی »4« است. 

گزینه »1« صحیح است.(     سوال

سایر ابیات در وزن »مستفعلن فع مستفعلن فع« سروده شده اند اما بیت گزینه ی 1، در وزن »فعالتن فعالتن فعلن« سروده شده است.

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

رناکرایاُدنرکادمدین
U---U---U--

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

چرخرییاَممَخشِبـراَمُخدبا
رابانغضِمَغضیرخاَمدنگر
--U-U-UU---

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

بیت صورت سؤال و بیت گزینه ی »2« هر دو بر وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« هستند. 

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

تقطیع بیت گزینه ی »2« به شرح زیر است:

نمَمُخدمنِنَمُدشَبرَجَعای
نمَمُدشَمزَنُکُچنلهِگِرخی
-U U--UU--U-

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی »3«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه ی »4«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

شکل صحیح جداسازی پایه ی آوایی مصراع سوم بدین صورت است:

َع ِل ها را ِب َز مین مش د  ع نا یتُچ ِف رس تا
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گزینه ی »2«: میِوِی ِبه 

گزینه ی »3«: روُحل َامین، ُبسنی

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

خط عروضی بیت صورت سؤال مطابق گزینه ی »4« است. 

گزینه »1« صحیح است.(     سوال

سایر ابیات در وزن »مستفعلن فع مستفعلن فع« سروده شده اند اما بیت گزینه ی 1، در وزن »فعالتن فعالتن فعلن« سروده شده است.

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

رناکرایاُدنرکادمدین
U---U---U--

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

چرخرییاَممَخشِبـراَمُخدبا
رابانغضِمَغضیرخاَمدنگر
--U-U-UU---

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

بیت صورت سؤال و بیت گزینه ی »2« هر دو بر وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« هستند. 

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

تقطیع بیت گزینه ی »2« به شرح زیر است:

نمَمُخدمنِنَمُدشَبرَجَعای
نمَمُدشَمزَنُکُچنلهِگِرخی
-U U--UU--U-

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی »3«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه ی »4«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

شکل صحیح جداسازی پایه ی آوایی مصراع سوم بدین صورت است:

َع ِل ها را ِب َز مین مش د  ع نا یتُچ ِف رس تا
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گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

راَمِکَهمراِبمچش
-UU--UU-

سدِربمییاَپُتاز
-UU--UU-

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »١«:

َنمُکبانتاراهماَگه
--U---U-

مانِسآدرَوشدشیُخر
--U---U-

گزینه ی »2«:

َلبَطدرمنتاستریُعم
--U---U-

َنمَزمیمیگازروَهر
--U---U-

گزینه ی »4«:

مینَزنززاریُگییپا
--U---U-

َفسَقدرشانریَپحیرو
--U---U-

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

تشریح گزینه های دیگر:

/ U / U / U− − − − − − − − − − گزینه ی »١«: 

گزینه ی »2«:  

U / U / U / U− − − − − − − − گزینه ی »4«: 

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

بیت »الف« و »ت« دارای وزن یکسان »فعولن فعولن فعل« و بیت »ب« و »پ« دارای وزن یکسان »مفتعلن مفتعلن فاعلن« هستند. وزن بیت »ث« هم »فعالتن 
فعالتن فعالتن فعالتن« است. 

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

درون: »و« در نقش مصوت / حالی : »ی« در نقش مصوت / پرده: »ه« در نقش مصوت
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تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: روزی: »و« در نقش مصوت/ دیگران: »ی« در نقش مصوت

گزینه ی »2«: زندگی: »ی« در نقش مصوت/ خسته: »ه« در نقش مصوت

گزینه ی »4«: مجنون: »و« در نقش مصوت/ کسی: »ی« در نقش مصوت 

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

در گزینه ی »3« شکل هجای کلمه ی »پرواز« و »تقلید« اشتباه نوشته شده است:

U − − پرواز: 

U − − تقلید: 

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

تقطیع بیت گزینه ی »2« بدین صورت است:

لکَفِجرنشطِهَشای
-UU--UU-

راُتتتخکانِلَمای 

راُتدبرراَمتما
-UU--UU-

راَمدنراینِیِتَتخ

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

َدمُشِدِزنَدمُبِدُمر
-UU--UU-

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

دمدیَنسراینِلاهـلیِدِحبصاُچ

U--U--U--U--

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »١«:

ییترانایِهشاسرِپبردرِپ

U--U--U--U-

گزینه ی »3«: 

دانمرایدشیباواُگ

U---U---

دمکرناَفراُخدمنِک

U---U---
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تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: روزی: »و« در نقش مصوت/ دیگران: »ی« در نقش مصوت

گزینه ی »2«: زندگی: »ی« در نقش مصوت/ خسته: »ه« در نقش مصوت

گزینه ی »4«: مجنون: »و« در نقش مصوت/ کسی: »ی« در نقش مصوت 

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

در گزینه ی »3« شکل هجای کلمه ی »پرواز« و »تقلید« اشتباه نوشته شده است:

U − − پرواز: 

U − − تقلید: 

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

تقطیع بیت گزینه ی »2« بدین صورت است:

لکَفِجرنشطِهَشای
-UU--UU-

راُتتتخکانِلَمای 

راُتدبرراَمتما
-UU--UU-

راَمدنراینِیِتَتخ

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

َدمُشِدِزنَدمُبِدُمر
-UU--UU-

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

دمدیَنسراینِلاهـلیِدِحبصاُچ

U--U--U--U--

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »١«:

ییترانایِهشاسرِپبردرِپ

U--U--U--U-

گزینه ی »3«: 

دانمرایدشیباواُگ

U---U---

دمکرناَفراُخدمنِک

U---U---
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گزینه ی »4«: 

ییراِچظلحنُچسخپاِب

U--U--U--

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

وزن صحیح این مصراع، »مستفعلن فع مستفعلن فع« است.

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

وزن بیت گزینه ی »4« »فعولن فعولن فعولن فعل« است که با آهنگ کوبنده، کوتاه، ضربی و تند بار حماسی فضای شعر را غنی تر کرده است.

گزینه »4« صحیح است.(     سوال

هجای کوتاه از کنار هم قرار گرفتن یک صامت و یک مّصوت کوتاه ساخته می شود. صامت و مصّوت بلند هجای بلند می سازند. 

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

در گزینه ی »4« تمام واژگان چهار واج دارند. )بـ، َـ، هـ، ا( )خ، ا، سـ، ت( )نـ، ا، م، ِـ(

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

»و« هنگامی مّصوت بلند و دومین حرف هجاست که با صدای بلند »او« تلفظ شود. »ی« )یـ( زمانی مصّوت بلند و دومین حرف هجاست که با صدای »ای« 
تلفظ شود. 

واژه هایی که »و-ی« در آن ها مصّوت بلند هستند. عبارت اند از:

آلوده- نیک – زیرک- نورافشان – باغبانی – آسوده

حروف »و- ی« در واژه های دیگر صامت هستند. 

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

− − − ، آرامش و دشواری:  U − − ، دیروز و بن بست:  U U− − ، ندانسته و هوادار:  U − خواب و کار: 

گزینه »3« صحیح است.(     سوال

هجاهای مصراع مورد نظر به ترتیب زیر جدا می شوند. 

زُشدَنـهیُتغرسا 
--U-U-U
نمَشـروفصاِیِمـ

UU-U-U-

تعداد هجاهای کوتاه: 7     تعداد هجاهای بلند: 7
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گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »١«: تقطیع درست مصراع: سر / َمس / ت / َک / سی / با / شد / کو / ُخد / َخ / َب / َرش / َنبـ / َود

گزینه ی »2«: تقطیع درست مصراع: با / زین / ِد / ِل / دیـ / وا / ِن / َزن / جیـ / ر/ َهـ / می / ُبر / َرد 

و / ِس / َتـ / َنم / جا / نم 
ُ
گزینه ی »4«: تقطیع درست مصراع: ُچن / تیـ / ر / َهـ / می / َپر / َرد / َاز / ق

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

مصراع صورت سؤال، ١١ مصوت دارد. 

َو / لی / بز / ِم / رو / َحس / ُت / سا / قی / ِی غیب 

تعداد مصوت های سایر مصراع ها:

بیت »الف«: ١0 مصوت

بیت »ج««: ١0 مصوت

بیت »د«: ١2 مصوت 

توضیح نکات درسی: 

تعداد مصوت های یک کلمه برابر است با تعداد هجای آن. 

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

ودُبنیواِحیِحرودرِقَرتفـ
-UU −

--U---U-

ودُبنیساانِحروحدواِسَنفـ
-U---U---U-

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«:

دادمبامدیابدمخاشدزرو
هادَنَتشُپشبرتجسـالنپادزو
-U---U---U-

گزینه ی »2«:

ندَسیدباببَسراوتداعهر
ندُکقینتلفاویتسیجنـَنور
-U---U---U-

گزینه ی »4«:

خلقِدجاایدر ترفمیرتوَمش
حلقِبتارتقدِربحدرشانِنجا
-U---U---U-
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گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »١«: تقطیع درست مصراع: سر / َمس / ت / َک / سی / با / شد / کو / ُخد / َخ / َب / َرش / َنبـ / َود

گزینه ی »2«: تقطیع درست مصراع: با / زین / ِد / ِل / دیـ / وا / ِن / َزن / جیـ / ر/ َهـ / می / ُبر / َرد 

و / ِس / َتـ / َنم / جا / نم 
ُ
گزینه ی »4«: تقطیع درست مصراع: ُچن / تیـ / ر / َهـ / می / َپر / َرد / َاز / ق

گزینه »2« صحیح است.(     سوال

مصراع صورت سؤال، ١١ مصوت دارد. 

َو / لی / بز / ِم / رو / َحس / ُت / سا / قی / ِی غیب 

تعداد مصوت های سایر مصراع ها:

بیت »الف«: ١0 مصوت

بیت »ج««: ١0 مصوت

بیت »د«: ١2 مصوت 

توضیح نکات درسی: 

تعداد مصوت های یک کلمه برابر است با تعداد هجای آن. 

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

ودُبنیواِحیِحرودرِقَرتفـ
-UU −

--U---U-

ودُبنیساانِحروحدواِسَنفـ
-U---U---U-

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«:

دادمبامدیابدمخاشدزرو
هادَنَتشُپشبرتجسـالنپادزو
-U---U---U-

گزینه ی »2«:

ندَسیدباببَسراوتداعهر
ندُکقینتلفاویتسیجنـَنور
-U---U---U-

گزینه ی »4«:

خلقِدجاایدر ترفمیرتوَمش
حلقِبتارتقدِربحدرشانِنجا
-U---U---U-
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گزینه »2« صحیح است.(     سوال

تقطیع بیت بدین صورت است:

َرفـَطهرَفزلِرجیزن
َردَبمیقمیاِتاشبا
--U---U-

َشدِکمیَرمواِنوادی
شدُکمیرمیاِتاخبی
--U---U-

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

هر مصراع از بیت گزینه ی »4«: سه پایه ی آوایی دارد )مفتعلن مفتعلن فاعلن( و هر مصراع از سایر ابیات، چهار پایه ی آوایی دارند. 

وزن ابیات گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

گزینه ی »2«: فعولن فعولن فعولن فعل

گزینه ی »3«: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

پایه های آوایی مصراع گزینه ی »2« درست تفکیک شده است. 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«:

را ه نیستدس ُت بی رون ِشش َج هت حدعقـ ل گو ید
گزینه ی »3«: 

د لیکم هس تنِن خش چشَل طی فا
گزینه ی »4«: 

فر یا د رس عش شا ق رای خش َن فسای با د ها

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

وزن این شعر بدین صورت است: فاعالتن فاعالتن فاعلن

وزن ابیات گزینه های دیگر:

گزینه ی »١«: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی »2«: فعولن فعولن فعولن فعولن 

گزینه ی »4«: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی 4(     سوال

این بیت در وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« سروده شده است که وزنی ناهمسان است. تشریح سایر گزینه ها:
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گزینه ی »1«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

گزینه ی »2«: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

گزینه ی »3«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

یو ِز ُت ییحا ِص ِل دررو ِز ُت ییرو ز ُت یی

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

پایه های آوایی بیت عبارتند از:

)1()2()3(
روزشفَتآدهایِنسیهیالِا
سوزِمَهـدلوانلیِدِنسیرانَد

)4()۵()6(

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

کنَمَبشعیشدِنوادیُتقعشدرَلمِدگ
نیسترخابیگلُبعیبیزرُنصانقبیربد
–U–––U–––U–––U–

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

َنمَکِبشرانویِردیَدررارخاطیطوِدُجغتا

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

مدآِچـمابرِکنیداُتـیاداُ
شدمیچـراماِکنیداُتـیادا

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

دی گر َم رون دی ِک اورش می َب ریع دی ُچ جو
ل ال ب رااو می ِک شدمن می َر ومای بی َب صر

ُ
ق

 گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

در گزینه های 1، 3 و 4 هر کدام از مصراع ها 4 پایه ی آوایی و گزینه ی 2 سه پایه ی آوایی دارد:

)3 پایه(شدباَنترُخشزانَوگلمدشاُخگزینه ی 2:
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گزینه ی »1«: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

گزینه ی »2«: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

گزینه ی »3«: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

یو ِز ُت ییحا ِص ِل دررو ِز ُت ییرو ز ُت یی

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

پایه های آوایی بیت عبارتند از:

)1()2()3(
روزشفَتآدهایِنسیهیالِا
سوزِمَهـدلوانلیِدِنسیرانَد

)4()۵()6(

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

کنَمَبشعیشدِنوادیُتقعشدرَلمِدگ
نیسترخابیگلُبعیبیزرُنصانقبیربد
–U–––U–––U–––U–

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

َنمَکِبشرانویِردیَدررارخاطیطوِدُجغتا

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

مدآِچـمابرِکنیداُتـیاداُ
شدمیچـراماِکنیداُتـیادا

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

دی گر َم رون دی ِک اورش می َب ریع دی ُچ جو
ل ال ب رااو می ِک شدمن می َر ومای بی َب صر

ُ
ق

 گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

در گزینه های 1، 3 و 4 هر کدام از مصراع ها 4 پایه ی آوایی و گزینه ی 2 سه پایه ی آوایی دارد:

)3 پایه(شدباَنترُخشزانَوگلمدشاُخگزینه ی 2:
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بررسی سایر گزینه ها:

)4 پایه(سیَبَبتغیروادیِشپیکنَمگزینه ی 1:
)4 پایه(دستِبنیطاُسلِجَگنییداِگَدرَرمداِکَمنگزینه ی 3:
)4 پایه(َدتعاَسِییاِمکیمتَزمویاِبگزینه ی 4:

 گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

پایه های آوایی اول و دوم در گزینه ی 2 باید این گونه نوشته شوند:            ز کو ِی یا        ر می آ ید

 گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

گیتنِرجوَدزَمگاَتنـِبـَدمُجوُو
U––U––U––U––

اما سایر گزینه ها:

َحگزینه ی 1:

U

ال

–

َلس

–

ت

U

رف

–

تن

–

ِب

U

صح

–

را

–

و

U

لیک

–
چگزینه ی 3:

U

پا

–

کا

–

ِن

U

شی

–

را

–

ز

U

خا

–

کی

–

َن

U

هاد

–

ِبگزینه ی4:

U

هیـ

–

کل

–

َق

U

وی

–

ُچن

–

َت

U

نا

–

ور

–

ِد

U

َرخت

–

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

با خوانش درست شعر به درنگ منظم و یکنواختی که بعد از هر دسته از هجاها وجود دارد. پی می بریم در حالی که در خانه ی هفتم چنین هماهنگی وجود ندارد.

پایه ی آوایی هفت و هشتم، این گونه درست است:         با دل ِس تا        نم می َر ود

گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

جداسازی ارکان مصراع به این صورت است:

تو هم چون گل / ز خندیدن / لبت با هم / نمی آید

   رکن اول           رکن دوم      رکن سوم    رکن چهارم

گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

پایه های آوایی بیت سؤال به این صورت است:

دادمداَمتحکِبراتیبوَکعن
دادمراآروَدرالمعاِرصد

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

گزینه ی 1: »ر« در پایه ی آوایی 1 باید در پایه ی 2 برود و این گونه نوشته شود: »ز کو یا – ر می آید«
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گزینه ی 2: پایه ی آوایی سوم: عشِق ِجگر

گزینه ی 4: دو پایه ی آوایی اول این گونه است: درداِک را / ِز پنهان

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

لیِدحبصابانرساباروِتهسآکن:َمدیتن
ناریگاِنویسرجبَعگل:تایاِب
ییُتحرودلِیِنخانم:َمَناین

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

مرزبندی پایه های آوایی بیت صورت سؤال:

ُکنَفرَسجانقیعشِزَمدآداِن
دمریَفآییراسَنتِمحَمنِک

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

)1()2()3()4(
ناهُگبرَمنداُددنشیپونَبمعیبرِدپر
اندتگفـطانسلبتاشدباچشیویدرِمجر
–U–––U–––U–––U–

گزینه ی 
:3

نیخازبا
–U––

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 
:1

یانگوخنُس
U–––

گزینه ی 
:2

یروِگَرن
–U–U

گزینه ی 
:4

رانَکبیدر
––U–

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

خوانش و مرزبندی درست بیت صورت سؤال:

اندِتگفنانجاِشپییتکاحَنمیاُجوبعی
اندِتگفهانپنِکیمگومیَهداپیدینخَمن
–U–––U–––U–––U–

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

رابحااصِدهِبَگهوانُکنبراسیراَمَولاو
––U–––U–––U–––U–
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گزینه ی 2: پایه ی آوایی سوم: عشِق ِجگر

گزینه ی 4: دو پایه ی آوایی اول این گونه است: درداِک را / ِز پنهان

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

لیِدحبصابانرساباروِتهسآکن:َمدیتن
ناریگاِنویسرجبَعگل:تایاِب
ییُتحرودلِیِنخانم:َمَناین

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

مرزبندی پایه های آوایی بیت صورت سؤال:

ُکنَفرَسجانقیعشِزَمدآداِن
دمریَفآییراسَنتِمحَمنِک

گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

)1()2()3()4(
ناهُگبرَمنداُددنشیپونَبمعیبرِدپر
اندتگفـطانسلبتاشدباچشیویدرِمجر
–U–––U–––U–––U–

گزینه ی 
:3

نیخازبا
–U––

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 
:1

یانگوخنُس
U–––

گزینه ی 
:2

یروِگَرن
–U–U

گزینه ی 
:4

رانَکبیدر
––U–

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

خوانش و مرزبندی درست بیت صورت سؤال:

اندِتگفنانجاِشپییتکاحَنمیاُجوبعی
اندِتگفهانپنِکیمگومیَهداپیدینخَمن
–U–––U–––U–––U–

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

رابحااصِدهِبَگهوانُکنبراسیراَمَولاو
––U–––U–––U–––U–
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 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

راتَمسَسرِیِنوادیِقِشعا
–UU––UU––U–

کاربیدیاندَمنَردِخِدَپن
–UU––UU––U–

دیمُشَیدقیُمِربایکُتبـماگزینه ی 4:
–UU––UU––U–
شستِبهیماُدَمماداِبغُم
–UU––UU––U–

  گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

َکسَهدَدمیِنـبیآراَلبِنِتشِنداِرن
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ
َیتالِوزیندَتنـَرفسانناِشـلیَوییگو
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

فاِعالُتنَمفعوُلفاِعالُتنَمفعوُل

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

لستِدَبرفاَجرتیَودَرَرهرینَدکَهر
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

تیمشدارییاِمچشرانیاِزما
پایه 3پایه 2پایه 1

 گزینه 4 پاسخص صحیح است.(     سوال

گزینه  ی 4: این گزینه دارای 3 پایه  ی آوایی در هر مصراع است.

راصحُهکوتیگیِبشدباتاِک
ی     در    یاُن      دج     ِل    سوَر      َود      جی     حو

ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه 1:
رامگاهنبیلطبدینَننزمیترُبکسشبام
رامباغمرتَدسبولطغریدابیتوقیا

گزینه 3:

چیدرگوانکتیدسمزیناب
شردفهمدرکییپادزاریم
نیکزواآبیمگوبتاِدهب
کیسووکاُدبوکیدشیجمکه
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گزینه 1: )4 پایه  ی آوایی(

گزینه   2: )4 پایه  ی آوایی(

گزینه 3: )4 پایه  ی آوایی(

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 1: مفتعلن مفتعلن فاعلن

گزینه 2: چهار بار تکرار مفتعلن )در هجای »تو« ضرورت شعری داریم.(

گزینه 4: چهار بار تکرار فعالتن

در گزینه 3 وزن، فعولن فعولن فعولن فعل است که هجای آخر فعولن کامل نوشته شده است.

دیَشبابانَزراکتِلممَگرَا
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

فعلفعولنفعولنفعولن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

َندماُتِبدیجوُوِکدمُبرُمَدورراَظَن
نیجاُتُدمنجسِمَهـمیِجسُتُدمنِاسِمَهـ

ــــ∪∪ــ∪    ــــ       ــ      ∪ــ       ∪     ∪∪     ∪    ــ
فعالتنفعالتنفعالتنفعالتن

در هجای سوم مصراع اول در خوانش شعر، همزه حذف می  گردد. نظر آور  َن   َظ   را   ور

بنابراین در جداسازی هجاهای شعر نیز باید حذف همزه صورت گیرد و این یکی از ضرورت  های شعری محسوب می  شود.

 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 2: فعالتن فعالتن فعلن

ندُکِچَددخنَنِکدانخنِلُگ
ندُکِچَددبنَنکمشمزَلَع
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 1: مفعول فاعالتن         2( گزینه 2: فعولن            گزینه 3: مفتعلن مفاعلن     گزینه 4: مفعول فاعالتن

َندُکمیِنمنبُشگوکجِهیاِساینِکُتُگف
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

اگر بیت را تقطیع )نشانه  گذاری( هجایی نماییم می  شود: مستفعلن فعولن / مستفعلن فعولن 
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گزینه 1: )4 پایه  ی آوایی(

گزینه   2: )4 پایه  ی آوایی(

گزینه 3: )4 پایه  ی آوایی(

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 1: مفتعلن مفتعلن فاعلن

گزینه 2: چهار بار تکرار مفتعلن )در هجای »تو« ضرورت شعری داریم.(

گزینه 4: چهار بار تکرار فعالتن

در گزینه 3 وزن، فعولن فعولن فعولن فعل است که هجای آخر فعولن کامل نوشته شده است.

دیَشبابانَزراکتِلممَگرَا
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

فعلفعولنفعولنفعولن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

َندماُتِبدیجوُوِکدمُبرُمَدورراَظَن
نیجاُتُدمنجسِمَهـمیِجسُتُدمنِاسِمَهـ

ــــ∪∪ــ∪    ــــ       ــ      ∪ــ       ∪     ∪∪     ∪    ــ
فعالتنفعالتنفعالتنفعالتن

در هجای سوم مصراع اول در خوانش شعر، همزه حذف می  گردد. نظر آور  َن   َظ   را   ور

بنابراین در جداسازی هجاهای شعر نیز باید حذف همزه صورت گیرد و این یکی از ضرورت  های شعری محسوب می  شود.

 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 2: فعالتن فعالتن فعلن

ندُکِچَددخنَنِکدانخنِلُگ
ندُکِچَددبنَنکمشمزَلَع
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 1: مفعول فاعالتن         2( گزینه 2: فعولن            گزینه 3: مفتعلن مفاعلن     گزینه 4: مفعول فاعالتن

َندُکمیِنمنبُشگوکجِهیاِساینِکُتُگف
ــ∪ــ∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪ــ∪∪ــ

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

اگر بیت را تقطیع )نشانه  گذاری( هجایی نماییم می  شود: مستفعلن فعولن / مستفعلن فعولن 
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 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

نستشیَتـآِرَبحـَصدرهرینَدمیَنـشبَهر
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ
َردداَنیانَبـُحَشرماَعمُمـاینِکداُدر
ــــ∪ــ∪∪ــــــ∪ــ∪ــــ

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

 تقطیع )نشانه  گذاری( هجایی و ارکان )پایه  های آوایی( بیت )1( این  گونه است:

∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ 

دینَچنـُکنَمـنیخاسونُفـدیُبرَلمِدناریـگاِنـ
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪
دینَچنـُکنَمـنیدابانَزتیَبسـروُفـَمنِنباَز
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ∪ــ∪

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

َمندَکِبدنگرِیِرچابیِنَم
ومَرَنبشکاِرِبگرنمُکِچ
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

فعلنفعالتنفعالتن

 گزینه 2 پاسخ صحیح  است.(     سوال

 1: مفتعلن مفتعلن فاعلن/     2: مفعوُل مفاعیلن مفعوُل

 مفاعیلن / 3: مفعوُل فاعالُت مفاعیل فاعلن /    4: مفتعلن مفتعلن فاعلن

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

 همه  ی ابیات بر وزن »فعولن، فعولن، فعولن، فعل« )متقارب مثمن محذوف( می  باشند به جز )4( که »فعالتن مفاعلن فعلن« )خفیف مسّدس مخبون محذوف( 
است.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

راستُپَچپَدزَسـِرمیِعشقِزواساَفـَنـَهر
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ
راستِکشاماَتِمَعزویمَرمیلکَفـبما

ــ∪ــ∪    ∪    ــــ    ∪    ــ    ــــ    ∪    ∪    ــ
هجای پایانی هر نیم مصراع در شعر دوری مانند هجاهای پایانی مصراع، اگر کوتاه یا کشیده باشد بلند به شمار می  آید. در بیت باال هجاهای »عشق، راست، 

ویم، راست« کشیده هستند، اما بلند به حساب می  آیند.
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 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

 ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه 1: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی )فعولن( / گزینه 2: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی )فعولن( / گزینه 4: فاعالتن فاعالتن فاعلن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

ییبازیُیبیخودینِبییزاباِکَدرَهرازُت
ییشاُبگقخلِیروِبمتَرحازِکشدباریَد
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪



در مصراع دوم به ضرورت شعری، 
هجای کوتاه را بلند می کنیم

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

اگر فقط مصراع اول هر دو بیت را تقطیع هجایی نماییم، می  بینیم که در یک وزن سروده شده  اند.

وزن = هزج مثَمن سالم

وزن بیت»ب«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن = هزج مسّدس محذوف

وزن بیت »ج«: فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن = رمل مخبون مثَمن محذوف

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

کوهُچریناَمدادریپاَگرَء
کوهُشدرردَذُبگمانِسزارتَس
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

داشتَنمزرتاَنَتکشبرِکردیتق
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

فعمستفعلمستفعلمستفعل

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

مرز درست آوایی در این گونه است: بو   ُد   َن   بو | دان   ِچ   ُب   َلن | دس   ُت    پست
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 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

 ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه 1: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی )فعولن( / گزینه 2: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی )فعولن( / گزینه 4: فاعالتن فاعالتن فاعلن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

ییبازیُیبیخودینِبییزاباِکَدرَهرازُت
ییشاُبگقخلِیروِبمتَرحازِکشدباریَد
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪



در مصراع دوم به ضرورت شعری، 
هجای کوتاه را بلند می کنیم

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

اگر فقط مصراع اول هر دو بیت را تقطیع هجایی نماییم، می  بینیم که در یک وزن سروده شده  اند.

وزن = هزج مثَمن سالم

وزن بیت»ب«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن = هزج مسّدس محذوف

وزن بیت »ج«: فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن = رمل مخبون مثَمن محذوف

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

کوهُچریناَمدادریپاَگرَء
کوهُشدرردَذُبگمانِسزارتَس
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

داشتَنمزرتاَنَتکشبرِکردیتق
ــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ

فعمستفعلمستفعلمستفعل

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

مرز درست آوایی در این گونه است: بو   ُد   َن   بو | دان   ِچ   ُب   َلن | دس   ُت    پست
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 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

لتخجزختریروُفُتِشپیِبگبرصدِلُگ
ردداُتِیبازیِخُرهماوِکدُبرمانُگِک

ــــ∪∪∪    ∪    ــ   ــ∪    ∪    ــ    ــ∪    ∪   ــ   ــ


در مصراع اول، ضرورت شعری وجود دارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

داردینبازجانناَمنَتِوتَصوُم
ــ∪ــــ∪ــــــ∪ــــ∪
َمستَسرواردیَلبباَلَمتالَع

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

هاحانِریُلُگیبودیکرَنمُتشخیبی
ــــــ∪∪∪ــــــــ∪∪ــــ

گزینه 4: از تکرار مستفعلن گزینه 2: از تکرار فاعالتن   گزینه 1: از تکرار فعولن   

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

بررسی سایر گزینه  ها: 

تیشسنَلمِددرُتِکدمُبوَنَمنزنوَهِکگزینه 1:
رفتتَدسَرزگاِزروچونَسِرکیگزینه 2:
نمبیَنَرشدادیِکتیوقرانَهگزینه 3:
همزنیجانُدُشاویدافدلگزینه 4:

گزینه 4: )3 پایه آوایی( گزینه 3: )3 پایه آوایی(  گزینه 2: )3 پایه آوایی(  گزینه 1: )4 پایه   آوایی( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

پوشبجاسنـِیریقمـبادزپرلوَگِدکر
گوشِخراسوِبکُمشِتخـریروُفککب
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

در شعر دوری، هر نیم مصراع در حکم یک مصراع است و همان    طور که هجای پایانی هر مصراع باید بلند باشد، هجای پایانی نیم مصراع نیز اگر کوتاه یا کشیده 
باشد باید به هجای بلند تبدیل شود، مانند ِتـ )∪( و باد )ــ∪( در پایان هر دو نیم مصراع که به بلند تبدیل می  شود.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 1: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

نیستطشرتنِرفِگرییامانَزهرتیُگفِکِای
سندَبرانیاراّتکنلیبسُمریداراُتما
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
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 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

ُب / ِت / ُخد / را / ِب / ِش / کن / خا / ُر / ذ / لیل

∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ ∪∪ ــ

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

گفتمیَدمُصبحِکَدمنیـِشـِرُزهـِگچنـز
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

)1)2)3)4
دادمباُتمِرفِگبرراصحِهرانانواَجبا
شینندانمنردخباریپیُتتاگفکیَدکو

)۵()6()۷()8(
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

ُبرتینسآتمرفِگبرسومین پایه  ی آوایی:
ــــ∪ــ=ــــ∪ــ

سایر گزینه  ها:

گزینه  ی 1:
تینسراَد
ــ∪ــ∪

گزینه  ی 2:
قارَودینَچن
ــ∪ــــ

گزینه  ی 4:
قارَوبا
ــ∪ــ

 گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

وزن سایر ابیات:

گزینه ی »1«: فعالتن مفاعلن فعلن

گزینه ی »3«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه ی »4«: فاعالتن فاعالتن فاعلن

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

مدآِچـمابرِکنیداُتـیاداُخ
شدمیچـراماِکنیداُتـیاداخ
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 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

ُب / ِت / ُخد / را / ِب / ِش / کن / خا / ُر / ذ / لیل

∪∪ــ ــ∪∪ــ ــ ∪∪ ــ

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

گفتمیَدمُصبحِکَدمنیـِشـِرُزهـِگچنـز
ــــــ∪ــ∪ــــ∪∪ــ∪ــ∪

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

)1)2)3)4
دادمباُتمِرفِگبرراصحِهرانانواَجبا
شینندانمنردخباریپیُتتاگفکیَدکو

)۵()6()۷()8(
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

ُبرتینسآتمرفِگبرسومین پایه  ی آوایی:
ــــ∪ــ=ــــ∪ــ

سایر گزینه  ها:

گزینه  ی 1:
تینسراَد
ــ∪ــ∪

گزینه  ی 2:
قارَودینَچن
ــ∪ــــ

گزینه  ی 4:
قارَوبا
ــ∪ــ

 گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

وزن سایر ابیات:

گزینه ی »1«: فعالتن مفاعلن فعلن

گزینه ی »3«: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

گزینه ی »4«: فاعالتن فاعالتن فاعلن

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

مدآِچـمابرِکنیداُتـیاداُخ
شدمیچـراماِکنیداُتـیاداخ
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 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

)1()2()3()4(
اویپاَدرَنمکافتارمَبمیجاناوِتَدساز
َرمَبمیجاناوتدسازمنکریداپننُتتا

)۵()6()۷()8(
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

این بیت دارای هشت پایه  ی آوایی است.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

 زیرا تقطیع )نشانه    گذاری( هجایی »مفاعلن، فعالتن« این گونه است: َم / فا/ ِع / ُلن / َف / ِع / ال / ُتن / = ∪ــ∪ــ∪∪ــ ــ

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

راداُخالنِدِحبصاتمدسزودرمیِدل
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ
راکاشداشـَهدخاهانپنـزراِکداَدر
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

فعولنُمستفِعلنفعولنُمستفِعلن
اگر همین بیت را بر پایه  ی برش هجایی سه تایی و چهارتایی دسته  بندی کنیم، وزن واژه ی آن »مفعوُل فاِعالُتن« می  شود.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

الستَبِمداِیِقَحلدوستیمویِلِسسل
ــ∪∪ــ∪∪ــــ∪ــ∪∪∪ــ

راستَجمازینغِرفانیستِقحلرینَدِکهر
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪ــــ∪∪ــ

یادآوری: وقتی بعد از مصوت بلند، نون ساکن )ن˚( می  آید، مصوت بلند را کوتاه تلفظ می  کنیم. برای سهولت می  توان به جای این کار، نون ساکن را حذف کرد.

دین  دین )هر دو هجای بلند هستند.( مان  مان )هر دو هجای بلند هستند.(  

 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

خوشه  های هجایی این بیت، بدین گونه است:

زدریـُگِبـَدتَمنـکزدیَسعـِکرداِپنـَمُت
ییهاَرِزترُخشُتِدَبنـَدرِکتنسـداِبُچ
تنالَعَفتنالَعَفتنالَعَفتنالَعَف
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

 وزن بیت صورت سئوال مفاعلین مفاعلین مفاعلی است و این وزن در گزینه ی 3 دیده می  شود.

یادآوری: برای سهولت در انتخاب گزینه ی درست با توجه به اینکه اولین هجای بیت با هجای کوتاه شروع شده است و اولین هجای بیت 1 و 4 با هجای بلند 
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شروع شده است، می  توان رد گزینه کرد زیرا این دو بیت هرگز نمی  توانند گزینه درست باشند.

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

رانزاِهـگر
ــــ∪ــ

شدهگاآحقِلداَزبـسیَککم
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

با توجه به مصراع دوم، )گر هزاران( به درستی مصراع اول را کامل می  کند.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

شبِرتیـدرمیَهـَیدپووانُرشبُچن
برَخـَددَگرَنشَتـَرفَدزباَمـکستا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

بلند را کوتاه به حساب می  آوریم. برای سهولت در تقطیع )جداسازی( هجایی می  توانیم »نون  بیاید، مصوت  یادآوری: هرگاه بعد از مصوت بلند »نون ساکن« 
ساکن« بعد از مصوت بلند را حذف کنیم.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

گزینه 2: خوشه ی هجایی معادل مستفعلن و مفتعلن به صورت زیر است:

ُلنعَتُمفُلنعَتفُمس


ــ∪∪ــــ∪ــــ

 گزینه»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

اگر هجای هر دو بیت را جدا نماییم، خوشه  های هجایی آن از تکرار »ــ ــ ∪∪ــ ــ ــ« )مفعوُل مفاعیلن( درست شده است.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

طریقه  ی خواندن صحیح واژه  ی »کاندر«  َکن / َدر

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

»مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« وزن درست این مصراع است.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

َهـَجمیَتشماَرابوزَودَدمیکماشِنرابا
پایه ی 4پایه ی 3پایه ی 2پایه ی 1
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شروع شده است، می  توان رد گزینه کرد زیرا این دو بیت هرگز نمی  توانند گزینه درست باشند.

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

رانزاِهـگر
ــــ∪ــ

شدهگاآحقِلداَزبـسیَککم
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

با توجه به مصراع دوم، )گر هزاران( به درستی مصراع اول را کامل می  کند.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

شبِرتیـدرمیَهـَیدپووانُرشبُچن
برَخـَددَگرَنشَتـَرفَدزباَمـکستا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــ

بلند را کوتاه به حساب می  آوریم. برای سهولت در تقطیع )جداسازی( هجایی می  توانیم »نون  بیاید، مصوت  یادآوری: هرگاه بعد از مصوت بلند »نون ساکن« 
ساکن« بعد از مصوت بلند را حذف کنیم.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

گزینه 2: خوشه ی هجایی معادل مستفعلن و مفتعلن به صورت زیر است:

ُلنعَتُمفُلنعَتفُمس


ــ∪∪ــــ∪ــــ

 گزینه»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

اگر هجای هر دو بیت را جدا نماییم، خوشه  های هجایی آن از تکرار »ــ ــ ∪∪ــ ــ ــ« )مفعوُل مفاعیلن( درست شده است.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

طریقه  ی خواندن صحیح واژه  ی »کاندر«  َکن / َدر

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

»مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« وزن درست این مصراع است.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

َهـَجمیَتشماَرابوزَودَدمیکماشِنرابا
پایه ی 4پایه ی 3پایه ی 2پایه ی 1
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 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

َردگیـِبنشداِرباَگرُتِترخِد
لو    َف   ری   راِر    چر   ِخ   نیَبـ     زیـ    را   َو

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

بیتاَنـَسرَتنخـموآزُتگرَا
ــــ∪ــــ∪ــــ∪∪ــ∪
راِریَوَسرمیَهـُتـِرَسـَیدجوِبـ
ــــ∪ــــ∪∪∪∪ــــ∪

نکته هیچ  گاه بیشتر از دو هجای کوتاه پشت سر هم و بدون فاصله نمی  آید و در این صورت باید بعضی از آن  ها را به هجای بلند تبدیل کرد.

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

در اندیشه ی ادیبان این دوره، صنایع ادبی جای تعّمق و تفّکر را گرفت، اما چون استعدادهای بزرگی در این عرصه درخشیدند، بیشتر به ظاهرسازی و به صنایع 
مثل معماپردازی، سرودن اشعار دوقافیتین و از این قبیل روی آوردند.

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

زیرا سه بیت دیگر در گروه وزنی »متقارب مثمن« که از تکرار ارکان »فعولن« ساخته می  شود قرار می  گیرند اما این بیت )چو شبروان ...( در وزن »رجز مسدس 
سالم« یعنی، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن سروده شده است.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

رارَبگوردراَبگرمنِیتیهسدزگرخچر
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
ننگِدگرممناِنماداازردوداباردو

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

دنهاَنوانتسرگرنانجاِنتاِسآبر
زدوانُتمانِسآبردیلنُبسرِگبانگل
ــــ∪ــ∪ــــــــ∪ــ∪ــــ

فاِعالُتنَمفعوُلفاِعالُتنَمفعوُل
گزینه 1: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه 3: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گزینه 4: فاعالتن  فاعالتن فاعالتن فاعلن

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

ِدهرشاَسرایِنـماپیـراَمـفانِعربزَریا
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

1234

پاسخنامۀ عروض و قافیه

529

ِدهِل    بیـ   دا   رگا    ُه    ِدنا   جا   ِن    آچشـ   ِم   بیـ
ــ∪ــــ∪∪∪ــــ∪ــــــ∪ــ

۵6۷8

 گزینه»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

در گزینه ی همگی در خوشه ی هجایی »فعولن« قرار می  گیرد.

شانریَپتربوَکییجاُک
ــــ∪ــــ∪ــــ∪

یادآوری: در تقطیع هجایی، نون ساکن بعد از مصووت بلند را به حساب نمی  آوریم مانند هجای »شان« که بلند می  شود: شا  ن  =  ــ

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

زیمدارنغسادرِمیُمنیشارفَبگلتایاِب
هر مصراع این بیت شامل 16 هجاست و هر مصراع شام 4 پایه ی آوایی است.

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

ودشرویاروسترادلباتدسَمرگرَدَدر
شددمرناُدَزجرخنسرِتپشازراِچپس
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ



در مصراع دوم به ضرورت 
شعری،

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه  ی 4:
یانپوَهـشَردرُدهردینُرُکف
)3 پایه ی ــــــ∪ــ∪ــــ∪ــ

آوایی(
اما بررسی سایر گزینه  ها:

:1
ی 

ینه  
گز

دانگرتَمسراالنُبُبل

ــــ∪ــــــ∪ــ
گیررشیرابانِرمط
)4 پایه ی آوایی(ــ∪ــــــ∪ــ



پاسخنامۀ عروض و قافیه

529

ِدهِل    بیـ   دا   رگا    ُه    ِدنا   جا   ِن    آچشـ   ِم   بیـ
ــ∪ــــ∪∪∪ــــ∪ــــــ∪ــ

۵6۷8

 گزینه»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

در گزینه ی همگی در خوشه ی هجایی »فعولن« قرار می  گیرد.

شانریَپتربوَکییجاُک
ــــ∪ــــ∪ــــ∪

یادآوری: در تقطیع هجایی، نون ساکن بعد از مصووت بلند را به حساب نمی  آوریم مانند هجای »شان« که بلند می  شود: شا  ن  =  ــ

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

زیمدارنغسادرِمیُمنیشارفَبگلتایاِب
هر مصراع این بیت شامل 16 هجاست و هر مصراع شام 4 پایه ی آوایی است.

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

ودشرویاروسترادلباتدسَمرگرَدَدر
شددمرناُدَزجرخنسرِتپشازراِچپس
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ



در مصراع دوم به ضرورت 
شعری،

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه  ی 4:
یانپوَهـشَردرُدهردینُرُکف
)3 پایه ی ــــــ∪ــ∪ــــ∪ــ

آوایی(
اما بررسی سایر گزینه  ها:

:1
ی 

ینه  
گز

دانگرتَمسراالنُبُبل

ــــ∪ــــــ∪ــ
گیررشیرابانِرمط
)4 پایه ی آوایی(ــ∪ــــــ∪ــ
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:2
ی 

ینه  
گز

َزدداَرنُدِتُنکصد
ــــــ∪∪ــــ

َزدساَغلَدُمداَصد

)4 پایه ی آوایی(ــ∪ــــــ∪ــ

:3
ی 

ینه  
گز

ِدُمرِزرداَمَجبع
ــــ∪∪ــ∪ــ∪

جانَبدَلطداُخازِک
)4 پایه ی آوایی(ــــ∪∪ــ∪ــ∪

 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

خوشه  های هجایی بیت، این  گونه است:

ییداُخُیکیپاُتِکَیمگوُتِرِذککاِلَم
ییماِنهراَامُتـِکَرهمانَهـِبُجزَومَرَن
ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــــ∪∪

َفَعالتنَفَعالتنَفَعالتنَفَعالتن

 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

در وزن »مستفعلن   مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن«

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

تقطیع )نشانه  گذاری( هجایی مصراع این گونه است:

∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ / ∪ــ ــ ــ

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن بیت 1 مفتعلن  مفتعلن  فاعلن است. در حالی که گزینه  های 2، 3 و 4، مفتعلن 4 مرتبه تکرار شده است..

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

در وزن »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« )ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ(

 گزینه»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

این بیت در وزن »مفعول مفاعلن مفاعیلن« سروده شده است.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

 ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ ــ / ــ∪ــ خوشه ی هجایی یک مصراع بیت است  و رکن  های آن در گزینه 1 آمده است.
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 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

اگر شعر را تقطیع هجایی کنیم، گزینه ی یک دیده می  شود:

نیزوُموُتَفسلطِمَهـنیچوبیِهگادررینَد
ــــــ∪ــــ∪∪ــــــ∪ــــــ∪



این هجا به ضرورت 
شعری، هجای بلند 
محسوب می  شود تا 

رکن »مفاعلین« ایجاد 
شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

َودُبناداِکَهرَودُبناواَتـ
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪
َودُبناُبررپیِلدنشداِز
ــ∪ــــ∪ــ∪∪ــــ∪

در هجای ششم مصراع دوم ضرورت شعری وجود دارد و هجای ِل باید بلند به حساب بیاید تا وزن ما درست باشد.

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

زیرا این مصراع از ارکان تکراری مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن درست شده است.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

الف:
هستشبیبومحِکِدلنانرامکا
نیستشنیماساِکَسرتانبخکنی
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)3 پایه  ی آوایی در هر مصراع(

ب:
ریفحزاننوَهـتمسَخشِرَسبر
ضاِرَدرَدنَورمینیَخُسیا
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

)3 پایه  ی آوایی در هر مصراع(

ج:
ُپردِسمیجانُتگفمیِنِتشکیِی
ُمردبآدرکهتیبخکنینکُخ
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

)4 پایه  ی آوایی در هر مصارع(

د:
لیکهرازینآترفبسِلفقا

جاستُکَصدمقِکهگاداشنکس
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

)3 پایه  ی آوایی در هر مصراع(



پاسخنامۀ عروض و قافیه

531

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

اگر شعر را تقطیع هجایی کنیم، گزینه ی یک دیده می  شود:

نیزوُموُتَفسلطِمَهـنیچوبیِهگادررینَد
ــــــ∪ــــ∪∪ــــــ∪ــــــ∪



این هجا به ضرورت 
شعری، هجای بلند 
محسوب می  شود تا 

رکن »مفاعلین« ایجاد 
شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

َودُبناداِکَهرَودُبناواَتـ
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪
َودُبناُبررپیِلدنشداِز
ــ∪ــــ∪ــ∪∪ــــ∪

در هجای ششم مصراع دوم ضرورت شعری وجود دارد و هجای ِل باید بلند به حساب بیاید تا وزن ما درست باشد.

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

زیرا این مصراع از ارکان تکراری مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن درست شده است.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

الف:
هستشبیبومحِکِدلنانرامکا
نیستشنیماساِکَسرتانبخکنی
ــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

)3 پایه  ی آوایی در هر مصراع(

ب:
ریفحزاننوَهـتمسَخشِرَسبر
ضاِرَدرَدنَورمینیَخُسیا
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

)3 پایه  ی آوایی در هر مصراع(

ج:
ُپردِسمیجانُتگفمیِنِتشکیِی
ُمردبآدرکهتیبخکنینکُخ
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

)4 پایه  ی آوایی در هر مصارع(

د:
لیکهرازینآترفبسِلفقا

جاستُکَصدمقِکهگاداشنکس
ــ∪ــــ∪∪ــــ∪∪ــ

)3 پایه  ی آوایی در هر مصراع(
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هـ:
َردگیبنشداِرباگرُتِتَرخِد
راریَفلونیِخچرریَورازیِب
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

)4 پایه  ی آوایی در هر مصراع(

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

ریبَفدوجاِسِگَنرزانغانَفنانماَسلُمِای
ــ∪ــــ∪∪ــــــ∪ــــــ∪ــ
کیبشـُمراآُرصبـَمنَازِدُبرَرهِیکِبکو
ــ∪∪ــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــ

الزم به یادآوری است که به ضرورت شعری، دو هجای کوتاه )∪( در مصراع اول و دوم تبدیل به هجای بلند )ــ( می  گردد.

گزینه 1: تکرار چهار بار فاعالتن

گزینه 2: فاعالتن فاعالتن فاعلن

گزینه 4: تکرار چهار بار فعالتن

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

 زیرا همه ابیات وزن تکراری دارند و تنها بیت چهارم دارای وزن دوری یا متناوب کامل است، یعنی هر مصراع آن از دو نیم مصراع تشکیل می  شود که نیم مصراع 
دوم، تکرار نیم مصراع اول است؛ یعنی مفاعلن فعالتن // مفاعلن فعالتن

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

رارییاتگفَیدباِچنانماسلمنانماَسلم
راریخامنیلشماجزدسا میسُدوفرَصدکه 
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه  ی 1:
رافشُلطُچ
ــــــ∪

گزینه  ی 2:
َیشهاکانَم
ــــــ∪

گزینه  ی 3:
ِدلینامیَهـ
∪ــــــ∪

گزینه  ی 4:
کورشغیز
ــــــ∪

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

تقطیع )نشانه  گذاری( هجایی آن این گون است: ــ ــ ∪ــ∪ــ ــ
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 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

اگر هر دو بیت را جداسازی هجایی نماییم، خوشه  های هجایی هر دو بیت )ــ ــ∪ــ( است و وزن واژه ی آن  ها از تکرار چهار »مستفعلن« درست شده است.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

 پایه  های آوایی بیت سئوال به این گونه است:

1234
َهنُکِیراَسبرهیَنبرِدلُچ

۵6۷8
َخنُسَشدپوِبُتـَازُزناَندُک

 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

یکی از مشخصات وزن دوری این است که از ارکان متناوب درست می  شود نه از تکرار یک رکن. که وزن گزین  ی 2 حاصل از تکرار چهار بار رکن »مستفعلن« است.

  گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

کندباآلیِدرانویکندیانیماَزمااز
ودَرمیداَفرِکنیجاکندشاریبازروام

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

ندشیِندلِیِنخاهانَندرمشَغ
ــــ∪ــ∪∪ــــ∪ــــ∪

ِمل    ِن    شی    ندلی     لی    بـ    محِب    نا   زی   ِک
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

با توجه به اینکه وزن شعر فعولن است، برای درست بودن الگوی ∪ــ ــ الزم است یک هجای کوتاه را بلند به حساب بیاوریم.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

ندَزمیِندرِبسیَکسیکبیِیراَسرینَد
ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪

مفاعلنمفاعلنمفاعلنمفاعلن

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 4:
َدستِبـَرمگیمجاُچنکَنمناَم

3 هجا دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه 1:
َودُبـییگوحقُینیبیحقیسولشمیِکآن

4 هجا دارد.
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 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

اگر هر دو بیت را جداسازی هجایی نماییم، خوشه  های هجایی هر دو بیت )ــ ــ∪ــ( است و وزن واژه ی آن  ها از تکرار چهار »مستفعلن« درست شده است.

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

 پایه  های آوایی بیت سئوال به این گونه است:

1234
َهنُکِیراَسبرهیَنبرِدلُچ

۵6۷8
َخنُسَشدپوِبُتـَازُزناَندُک

 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

یکی از مشخصات وزن دوری این است که از ارکان متناوب درست می  شود نه از تکرار یک رکن. که وزن گزین  ی 2 حاصل از تکرار چهار بار رکن »مستفعلن« است.

  گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

کندباآلیِدرانویکندیانیماَزمااز
ودَرمیداَفرِکنیجاکندشاریبازروام

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

ندشیِندلِیِنخاهانَندرمشَغ
ــــ∪ــ∪∪ــــ∪ــــ∪

ِمل    ِن    شی    ندلی     لی    بـ    محِب    نا   زی   ِک
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

با توجه به اینکه وزن شعر فعولن است، برای درست بودن الگوی ∪ــ ــ الزم است یک هجای کوتاه را بلند به حساب بیاوریم.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

ندَزمیِندرِبسیَکسیکبیِیراَسرینَد
ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪ــ∪

مفاعلنمفاعلنمفاعلنمفاعلن

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 4:
َدستِبـَرمگیمجاُچنکَنمناَم

3 هجا دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه 1:
َودُبـییگوحقُینیبیحقیسولشمیِکآن

4 هجا دارد.
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گزینه 2:
َحرسکَلمیاخددینانچبخادرشدو

4 هجا دارد.

گزینه 3:
همدنشجاهایواحلَهـدَخمَتلآنکهر

4 هجا دارد.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

نیستگهنآحصلراُتَمرگرآ
نیستگجنرسجانایُتبارام
ــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

پایه ی دوم آوایی
بررسی سایر گزینه  ها: 

گزینه  ی 1:
ورگاَجن
ــــــ

گزینه 2:
تشَرصیَب
ــ∪ــ∪

گزینه 3:
منِنجا
ــ∪ــ

گزینه 4:
راهانج
ــــ∪

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

بررسی هجاها و پایه  های آوایی مصراع صورت سئوال:

َیدآمیِنهمباَبتَلَدندیَخنزگلُچنهمُت
ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪ــــــ∪

بررسی گزینه  ها:

1( دین  دار:
ردادین
∪ــــ

2( َبرادر:
َدرراَب
ــــ∪

3( چو درگاهی:
هیگاَدرُچ
ــــــ∪

4( در این  جا:
جارینَد
ــــ∪

با توجه به توضیحات فوق، گزینه 3 با رکن دوم مصراع صورت سئوال، هم وزن است.
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 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 1:
َتمگشِنگابیُشخیَازردونینچ
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

گزینه 2:

ریزاباُتباَرددان
ــــــ∪ــــــ∪
ریرااسِدریشوَگرم
هرپایه 4 هجا داردــــــ∪ــــــ∪

گزینه 3:

روِتِهسناباِرساای
ــ∪ــــــ∪ــــ
َودَرمیَنمجاِمراکا
هر پایه 4 هجا دارد.ــ∪ــــــ∪ــــ

گزینه 4:

راهیشادپاییداگ
ــــــ∪ــــــ∪
َرددامیستدوخیشوِب
هر پایه 4 هجا دارد.ــــــ∪ــــــ∪

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

وزن این بیت، »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

ارکان عروضی بیت گزینه ی 4: مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن 

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(     سوال

گزینه 1: کلمات قافیه »عقل – نقل« اما کلمات »احوال – عقل« قافیه نمی  شوند.

گزینه 2: کلمات قافیه »آزاد – شاد« اما کلمات »خلق – مطلق« قافیه نمی  شوند.

گزینه 3: کلمات قافیه »گویا - شهال« و کلمات قافیه دوم »شکر و عبهر«.

گزینه 4: کلمات قافیه »دلبر – بر« اما کلمات »هوای – از« قافیه نمی  شوند.

 پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن صحیح این بیت، »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« می باشد.

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(     سوال

َردداَنبیراِمحقعشجزلکَف
U---U---U--
نندداکنینشداِنداَونداُخ
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 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 1:
َتمگشِنگابیُشخیَازردونینچ
ــــ∪ــــ∪ــــ∪ــــ∪

گزینه 2:

ریزاباُتباَرددان
ــــــ∪ــــــ∪
ریرااسِدریشوَگرم
هرپایه 4 هجا داردــــــ∪ــــــ∪

گزینه 3:

روِتِهسناباِرساای
ــ∪ــــــ∪ــــ
َودَرمیَنمجاِمراکا
هر پایه 4 هجا دارد.ــ∪ــــــ∪ــــ

گزینه 4:

راهیشادپاییداگ
ــــــ∪ــــــ∪
َرددامیستدوخیشوِب
هر پایه 4 هجا دارد.ــــــ∪ــــــ∪

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.(     سوال

وزن این بیت، »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

ارکان عروضی بیت گزینه ی 4: مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن 

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(     سوال

گزینه 1: کلمات قافیه »عقل – نقل« اما کلمات »احوال – عقل« قافیه نمی  شوند.

گزینه 2: کلمات قافیه »آزاد – شاد« اما کلمات »خلق – مطلق« قافیه نمی  شوند.

گزینه 3: کلمات قافیه »گویا - شهال« و کلمات قافیه دوم »شکر و عبهر«.

گزینه 4: کلمات قافیه »دلبر – بر« اما کلمات »هوای – از« قافیه نمی  شوند.

 پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن صحیح این بیت، »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« می باشد.

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(     سوال

َردداَنبیراِمحقعشجزلکَف
U---U---U--
نندداکنینشداِنداَونداُخ
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 پاسخ: گزینه »4« صحیح است.(     سوال

َذشتُگعانکنِبسفیوِیبوگرَم
U--U--U--U-

 پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(     سوال

پایه  های آوایی بیت2 هر کدام شامل 4هجا هستند، اما در ابیات دیگر پایه  ها به  صورت 3تا و 4تا هجا جدا میشوند.

 پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(     سوال

. . .گرَا

↓

. . .

↓

. . .

↓

َندشیِنلسمجدر

U---U---U--

ِکرمداپنَن

↑

. . .

↑

. . .

↑

شدباُت. . .
ِیتاهم/شیدُخر
--U--

U

 پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه 3: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه 1: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

گزینه 2: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

گزینه 4: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن

 پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(     سوال

ب( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

د( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن یا مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن

 پاسخ گزینه »3« صحیح است.(     سوال

بررسی گزینه  ها:

بیت الف: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

بیت ب: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

بیت ج: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

بیت د: مستفعلن فع مستفعلن فع یا فع  لن فعولن فع  لن فعولن
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 پاسخ گزینه »1« صحیح است.(     سوال

بررسی موارد:

الف( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

ب( مفتعلن مفتعلن فاعلن

ج( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن یا مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن

د( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع

 پاسخ گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن صحیح این مصراع، »مفعول مفاعلن مفاعیلن« می باشد.

 پاسخ گزینه »4« صحیح است.(     سوال

وزن شعر از تکرار مفاعیلن درست شده است و در کلمات »منزل و طرف« هجای »ِل و ِف« بلند می  شوند.

دقت کنید که در وزن حاصل از تکرار »مفاعیلن« هیچ یک از اختیارات وزنی فاعالتن اول مصراع، ابدال و قلب نمی  تواند اتفاق بیفتد و به  راحتی می  توان رد گزینه 
کرد.

 پاسخ گزینه »1« صحیح است.(     سوال

راَجماِدنیِشُتگفَودُبُخشچاوِبَلبا
-UU-U-U--UU-U-U-
راَدَانِجخایدگودوِیشاُگَدرِکِصخا
-UU-U-U---

↓ ابدال

-U-U-

 پاسخ گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه های 1، 2 و 4 »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« است. )- - U U - - U U - - U U -( اما وزن گزینه ی 3 »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعل« است. 
.)- - U U - - U U - - U U -(

یادآوری: در گزینه های 1، 2 و 4 می توان هجاها را به صورت »مستفعُل مستفعُل مستفعُل ُمسَتف« نیز تقسیم بندی کرد و در گزینه ی 3 به صورت »مستفعُل 
مستفعُل مستفعُل ُمس« تقسیم بندی کرد.

 پاسخ گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن هر چهار گزینه »فعالتن فعالتن فعلن« است. هر چهار گزنه اختیار شاعری آوردن فاعالتن به  جای فعالتن دارند، ولی فقط گزینه3 در رکن پایانی مصراع اول 
به  جای رکن »فعلن« از »فع  لن« استفاده کرده است که ابدال است.
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 پاسخ گزینه »1« صحیح است.(     سوال

بررسی موارد:

الف( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

ب( مفتعلن مفتعلن فاعلن

ج( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن یا مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن

د( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع

 پاسخ گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن صحیح این مصراع، »مفعول مفاعلن مفاعیلن« می باشد.

 پاسخ گزینه »4« صحیح است.(     سوال

وزن شعر از تکرار مفاعیلن درست شده است و در کلمات »منزل و طرف« هجای »ِل و ِف« بلند می  شوند.

دقت کنید که در وزن حاصل از تکرار »مفاعیلن« هیچ یک از اختیارات وزنی فاعالتن اول مصراع، ابدال و قلب نمی  تواند اتفاق بیفتد و به  راحتی می  توان رد گزینه 
کرد.

 پاسخ گزینه »1« صحیح است.(     سوال

راَجماِدنیِشُتگفَودُبُخشچاوِبَلبا
-UU-U-U--UU-U-U-
راَدَانِجخایدگودوِیشاُگَدرِکِصخا
-UU-U-U---

↓ ابدال

-U-U-

 پاسخ گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه های 1، 2 و 4 »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« است. )- - U U - - U U - - U U -( اما وزن گزینه ی 3 »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعل« است. 
.)- - U U - - U U - - U U -(

یادآوری: در گزینه های 1، 2 و 4 می توان هجاها را به صورت »مستفعُل مستفعُل مستفعُل ُمسَتف« نیز تقسیم بندی کرد و در گزینه ی 3 به صورت »مستفعُل 
مستفعُل مستفعُل ُمس« تقسیم بندی کرد.

 پاسخ گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن هر چهار گزینه »فعالتن فعالتن فعلن« است. هر چهار گزنه اختیار شاعری آوردن فاعالتن به  جای فعالتن دارند، ولی فقط گزینه3 در رکن پایانی مصراع اول 
به  جای رکن »فعلن« از »فع  لن« استفاده کرده است که ابدال است.
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 پاسخ گزینه »2« صحیح است.(     سوال

               ابدال

↑                

تیمسنینچَوِدبانینچاین
-U--U

U
U---

واستَرُلالَحبیهـَمذِمهـدر
-U-U-U-UU--U

↓آوردن فاعالتن به جای فعالتن

بلند در نظر گرفتن هجای پایانی
وزن اصلی این بیت »فعالتن مفاعلن فعلن« است.

دقت کنید که صورت سؤال سه »نوع« اختیار وزنی خواسته است و نه سه »عدد«!

 پاسخ گزینه »4« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه4: »مستفعلن فعالتن مستفعلن فعالتن« است که این وزن در کتاب درسی مطرح نشده و نامگذاری نشده است، ولی وزن رجز مثمن سالم از تکرار 
چهاربار »مستفعلن« ساخته می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه 1: فعولن فعولن فعولن فعل

گزینه 2: فاعالتن فاعالتن فاعالتن

گزینه3: مفاعیلن مفاعیلن فعولن

 پاسخ: گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه 3 مفعول مفاعلن فعولن یا مستفعل فاعالت مستف 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 1: فعولن فعولن فعولن فعل )همسان( 

گزینه 2: فاعالتن فعالتن فعلن )همسان( 

گزینه 4: مفتعلن مفتعلن فاعلن )همسان(

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(     سوال

وزن سایر ابیات:

گزینه ی »2 و 4«: مفعول مفاعلن مفاعیلن

گزینه ی  »3«: فعالتن مفاعلن فعلن

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(     سوال

وزن صحیح این مصراع، »مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن« می باشد.
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 پاسخ: گزینه 2(     سوال

    حذف همزه                    کوتاه به بلند

↑       ↑

جاتِنِفریتشتنسیاُعربتوسباِلاز
-U-

U
-U---U--

U
U-U

-
ذشتُگباصهِیتیکشازمیِجموشبلمِدبی
-U-

↓

--U---

−
U↓

U
↓

--U-U

-

     حذف 
همزه

بلند به کوتاه کوتاه 
به بلند

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه  های 1و3: بلند به کوتاه ندارد.

گزینه 4: حذف همزه و بلند به کوتاه ندارد.

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(     سوال

این بیت در وزن »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است که به شیوه  دیگری قابل دسته بندی هجایی نیست.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعل مستفعل مستفعل مستف

گزینه ی »3«: مفعول مفاعلن فعولن یا مستفعل فاعالت مستف 

گزینه ی »4«: مفعول مفاعلن مفاعیلن یا مستفعل فاعالت مستفعل 

 پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(     سوال

آوردن فاعالتن به  جای فعالتن

وزن اصلی این بیت »فعالتن مفاعلن فعلن« است.

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(     سوال

پایانی  استفاده کرده است. )هجای  از هجای کوتاه »ِج«  بلند  به  جای هجای  اول  نیم  مصراع  در  وزن شعر »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است که شاعر 
نیم  مصراع دوری مانند پایان مصراع بلند در نظر گرفته می  شود.(

 گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

ردگینبرتاْنسدوَازِددیلمِد
U--U--U--U--

فعولنفعولنفعولنفعولن
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 پاسخ: گزینه 2(     سوال

    حذف همزه                    کوتاه به بلند

↑       ↑

جاتِنِفریتشتنسیاُعربتوسباِلاز
-U-

U
-U---U--

U
U-U

-
ذشتُگباصهِیتیکشازمیِجموشبلمِدبی
-U-

↓

--U---

−
U↓

U
↓

--U-U

-

     حذف 
همزه

بلند به کوتاه کوتاه 
به بلند

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه  های 1و3: بلند به کوتاه ندارد.

گزینه 4: حذف همزه و بلند به کوتاه ندارد.

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(     سوال

این بیت در وزن »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« سروده شده است که به شیوه  دیگری قابل دسته بندی هجایی نیست.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعل مستفعل مستفعل مستف

گزینه ی »3«: مفعول مفاعلن فعولن یا مستفعل فاعالت مستف 

گزینه ی »4«: مفعول مفاعلن مفاعیلن یا مستفعل فاعالت مستفعل 

 پاسخ: گزینه »2« صحیح است.(     سوال

آوردن فاعالتن به  جای فعالتن

وزن اصلی این بیت »فعالتن مفاعلن فعلن« است.

 پاسخ: گزینه »1« صحیح است.(     سوال

پایانی  استفاده کرده است. )هجای  از هجای کوتاه »ِج«  بلند  به  جای هجای  اول  نیم  مصراع  در  وزن شعر »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است که شاعر 
نیم  مصراع دوری مانند پایان مصراع بلند در نظر گرفته می  شود.(

 گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

ردگینبرتاْنسدوَازِددیلمِد
U--U--U--U--

فعولنفعولنفعولنفعولن
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  گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

فعالتن

به مالمت

مفاعیلن

خوشا از نی

فعولن

غمت را

فاعالتن 

چرِخ بازی

مهربانیشرابیخداوندانروم جز
همی خواهیتو هم ای دل

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

گزینه ی 3: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن گزینه ی 2: مفتعلن 4 مرتبه   گزینه ی 1: مفاعیلن 4 مرتبه 

َندماُتِبدیجوُوِکدمُبرُمَدورراَظَن
نیجاُتُدمنجسِمهَـمیِجسُتُدمنِاسِمهَـ
UU--UU--UU--UU--

فعالتنفعالتنفعالتنفعالتن
در هجای سوم مصراع اول در خوانش شعر، همزه حذف می گردد. نظر آور ← َن َظ را ور

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

وزن درست سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

گزینه ی 2: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن

گزینه ی 4: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

  گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه ی 2: »مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن« است که همه ی رکن های آن کامل است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: فعولن فعولن فعولن فعل

گزینه ی 3: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گزینه ی 4: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی

رکن آخر سایر ابیات ناقص است.

  گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

شبِرتیدرمیَهَیدپووانُرَشبُچن
برَخَددَگرَنشَتَرفَدزباَمکستا
--U---U---U-

گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

وزن بیت گزینه ی 2 مفعوُل مفاعلن فعولن یا )مستفعُل فاعالُت مستف »فع لن«( است.

وزن گزینه ی 1: فاعالتن فاعالن فاعالتن فاعلن است.
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وزن گزینه ی 3: فعولن فعولن فعل است.

وزن گزینه ی 4: مفاعلین مفاعلین فعولن است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

گوِبِدینگوِفِرعالوِگِتخسشممخمن
جازِترفهمُکُچمنمیَددووداُتکزان

U    U      -U    -      --    -     UU    U--UU-

 گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

ردُخِدبانینِچکرادانَوُبَمتالَمِچ
UU--UU--UU--UU-

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

پایه های آوایی بیت، این گونه است:

باصَـِدباِطیاَخیـِرباَگرِد
U--U--U-

U
U-

باقَـگینَرنْختدوُگلِمداَرنَب
U--U--U--U-

الزم به یادآوری است که در این شعر به ضرورت شعری یک مصوت کوتاه بلند تلفظ می شود.

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

راَمرباَهدَدِنمیراَسِرصدآنِکهآ
رامررااسمَرمحجانِمَرمحندُکنمی
-UU--UU--UU--UU-

 گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

بودشدوگیِدِزنَتزَحراراَم
U--U--U--U-
بودشغوراَدَیمروهماآنِک
U--U--U--U-

َفَعلفعولنفعولنفعولن
َرمَدَنزراَمریخاِبیاداُخ
َرمَگدیریَدَددَبنَنَرتصوِک
U--U--U--U-

َفَعلفعولنفعولنفعولن
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وزن گزینه ی 3: فعولن فعولن فعل است.

وزن گزینه ی 4: مفاعلین مفاعلین فعولن است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

گوِبِدینگوِفِرعالوِگِتخسشممخمن
جازِترفهمُکُچمنمیَددووداُتکزان

U    U      -U    -      --    -     UU    U--UU-

 گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

ردُخِدبانینِچکرادانَوُبَمتالَمِچ
UU--UU--UU--UU-

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

پایه های آوایی بیت، این گونه است:

باصَـِدباِطیاَخیـِرباَگرِد
U--U--U-

U
U-

باقَـگینَرنْختدوُگلِمداَرنَب
U--U--U--U-

الزم به یادآوری است که در این شعر به ضرورت شعری یک مصوت کوتاه بلند تلفظ می شود.

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

راَمرباَهدَدِنمیراَسِرصدآنِکهآ
رامررااسمَرمحجانِمَرمحندُکنمی
-UU--UU--UU--UU-

 گزینه ی »2« صحیح است.(     سوال

بودشدوگیِدِزنَتزَحراراَم
U--U--U--U-
بودشغوراَدَیمروهماآنِک
U--U--U--U-

َفَعلفعولنفعولنفعولن
َرمَدَنزراَمریخاِبیاداُخ
َرمَگدیریَدَددَبنَنَرتصوِک
U--U--U--U-

َفَعلفعولنفعولنفعولن
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 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

َندماِبِرخیسیَکُتَدرراچِکنیداَنُت
UU--UU--UU--UU--

از مصراع دوم می توان فهمید که کلمه ی آخر »بماَند« باید خوانده شود وگرنه وزن دو مصراع متفاوت می شود.

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

اگر هر دو بیت را جداسازی هجایی نماییم، خوشه های هجایی هر دو بیت )- UU -( است و وزن واژه ی آن ها از تکرار چهار »مفتعلن« درست شده است. 

 گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

بیت »ب«:

کورمهو فاوشنقکورچهگلکوِگرناو
نمزمیمیماتوداقیِشعادرننَملیحا
--U---U---U---U-

بیت »د« و »هـ« نیز از وزن واژه ی مستفعلن ساخته شده اند، اما صورت سؤال و بیت »ب« از تکرار 4 بار مستفعلن تشکیل شده اند. 

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

بررسی وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: فعولن فعولن فعولن َفَعل

گزینه ی 2: مفتعلن مفتعلن مفتعل

گزینه ی 3: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

این گزینه از تکرار سه » - - U« و یک »- U« شکل گرفته و وزن آن چنین است: فعولن فعولن فعولن فعل

درحالی که گزینه های دیگر از تکرار چهار رکن »فعولن« تشکیل شده اند. 

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

نیماَزَتدُافمیشعینیتاسدلباراِکَهر
-U---U---U---U--

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
اما در سایر گزینه ها وزن واژه ی بیت فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن است و در پایه های آوایی با گزینه ی 3 متفاوت هستند. 

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

َامِدتاِاسَشدُکمیَورَامِدداَدرتنُدُبردل 
َردَبمییاَشدُکمییازینَشبیَندداَنخرکا

-   U   -     --    U    -    --   U   -    --   U   -    -
مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
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 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

وزن درست سایر گزینه ها

گزینه ی 4: مفتعلن مفتعلن فاعلن گزینه ی 2: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  گزینه ی 1:  فعولن فعولن فعولن فعولن 

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

اگر هر دو بیت را جداسازی هجایی نماییم، خوشه های هجایی هر دو بیت )- UU -( است و وزن واژه ی آن ها از تکرار چهار »مفتعلن« درست شده است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

نمباَزِبیدراَبِکآنبیُتِقعشِنَخُس
UU-

↓

-UU--UU--UU--

ضرورت شعری

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

دلِنخودرماُترفنمجاِنخوندرلکف
U---U---U---U-

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

در گزینه ی 4 همگی در خوشه ی هجایی »فعولن« قرار می گیرند. الزم به یادآوری است که هجاهای »سیه« در سیه چشمان و سیه دل به صورت »ِس َیه« جدا 
می گردد.

گزینه ی 1: فعالتن ـ فاعالتن ـ مفتعلن ـ فاعالتن

گزینه ی 2: فاعالتن ـ مفاعیلن ـ فعولن ـ فعولن

گزینه ی 3: مفاعیلن ـ مفاعلن ـ فاعالتن ـ مفعولن 

 گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

َرسَاِدروِلِحسابرریَذُبگگرباَصای 
-U---U---U---U-

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

بستخاِنعیدرسنِگنرَزتنوهَـ
U---U---U--

َبستتاُچُب     لن    در   پیهَـ     نو    زت    سن
گزینه ی 1: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی 2: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی 4: فعولن فعولن فعولن فعل
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 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

وزن درست سایر گزینه ها

گزینه ی 4: مفتعلن مفتعلن فاعلن گزینه ی 2: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  گزینه ی 1:  فعولن فعولن فعولن فعولن 

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

اگر هر دو بیت را جداسازی هجایی نماییم، خوشه های هجایی هر دو بیت )- UU -( است و وزن واژه ی آن ها از تکرار چهار »مفتعلن« درست شده است.

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

نمباَزِبیدراَبِکآنبیُتِقعشِنَخُس
UU-

↓

-UU--UU--UU--

ضرورت شعری

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

دلِنخودرماُترفنمجاِنخوندرلکف
U---U---U---U-

 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

در گزینه ی 4 همگی در خوشه ی هجایی »فعولن« قرار می گیرند. الزم به یادآوری است که هجاهای »سیه« در سیه چشمان و سیه دل به صورت »ِس َیه« جدا 
می گردد.

گزینه ی 1: فعالتن ـ فاعالتن ـ مفتعلن ـ فاعالتن

گزینه ی 2: فاعالتن ـ مفاعیلن ـ فعولن ـ فعولن

گزینه ی 3: مفاعیلن ـ مفاعلن ـ فاعالتن ـ مفعولن 

 گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

َرسَاِدروِلِحسابرریَذُبگگرباَصای 
-U---U---U---U-

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

بستخاِنعیدرسنِگنرَزتنوهَـ
U---U---U--

َبستتاُچُب     لن    در   پیهَـ     نو    زت    سن
گزینه ی 1: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی 2: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی 4: فعولن فعولن فعولن فعل
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 گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

وزن بیت صورت سؤال:

نیتاُبسِبطرخاَودَرَعتساهرکَمدراهابَـ 
نیتادسِبغیمرهردینعاماسدرغلغلبِـ
U---U---U---U---

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
گزینه ی 1: 

تمنسدانرشدامقکـنیساآدَعهغاریَد 
نیراهجبنیمادرکالللوصرقدنیدان
U---U---U---U---

گزینه های 2 و 3: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی

گزینه ی 4: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه های 1، 2 و 4: فاعالتن فاعالتن فاعلن

وزن گزینه ی 3: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

َزدسامیِدزنیاشدُکمیراماقعشیاداخ
U---U---U---U---

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

بررسی گزینه ها: 

) از اوزان ناهمسان است.  U U UU U U)− − − − − − − − گزینه ی 1: »مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن« 

) از اوزان ناهمسان است. U U UU U U )− − − − − − − − گزینه ی 2: »مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن« 

) از اوزان همسان است. UU UU U )− − − − − − − − − گزینه ی 3: »فاعالتن فعالتن فعالتن فع لن« 

) از اوزان ناهمسان است. UU U U UU )− − − − − − − گزینه ی 4: »مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع« 

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

بررسی گزینه ها: 

) اما وزن گزینه ی 3 »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل  UU UU UU )− − − − − − − وزن گزینه های 1، 2 و 4 »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« است. 
 . ( UU UU UU )− − − − − − − فعل« است. 

یادآوری: در گزینه های 1، 2 و 4 می توان هجاها را به صورت »مستفعُل مستفعُل مستفعُل ُمسَتف« نیز تقسیم بندی کرد و در گزینه ی 3 به صورت »مستفعُل 
مستفعُل مستفعُل ُمس« تقسیم بندی کرد.
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 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

بررسی گزینه ها:

گزینه ی 1 »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است و از اوزان ناهمسان است. 

گزینه ی 2 »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« است و از اوزان همسان دولختی )اوزان دوری( است. 

گزینه ی 3 »فعالتن مفاعلن فعلن« است و از اوزان ناهمسان است. 

گزینه ی 4 »مفعول مفاعلن فعولن« است و از اوزان ناهمسان است.

گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

در گزینه ی 1 پایه های آوایی همگی همسان و از بحر هزج با تکرار رکن »مفاعیلن« ساخته شده اند.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه ی 1 پایه های آوایی همگی همسان و از بحر هزج با تکرار رکن »مفاعیلن« ساخته شده اند. 

سایر گزینه ها: در گزینه ی 2 »مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع«، در گزینه ی 3 »فاعالتن مفاعلن َفِعُلن« و در گزینه ی 4 »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« پایه های 
آوایی ناهمسان هستند.

 گزینه»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

همه ی گزینه ها بر وزن »فاعالتن / مفاعلن / َفِعُلن« هستند.

گزینه ی 4 بر وزن »مفعوُل / فاعالُت / مفاعیلن« است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

در صورت سؤال و گزینه ی 4 مطابقت وزنی وجود دارد. 

گوشم َه / مه بر قول / نی و نغمه / ی چنگ است / چشمم َه / مه بر لعِل / لُب و گرِد  /  ش جامست

مفعوُل     مفاعیُل      مفاعیُل         فعولن          مفعوُل      مفاعیُل      مفاعیُل        فعولن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

همه ی گزینه ها بر وزن »فاعالتن/ مفاعلن / َفِعُلن« هستند.

گزینه ی 4 بر وزن »مفعول / فاعالُت / مفاعیلن« است.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

وزن بیت گزینه ی 2 مفعوُل مفاعلن فعولن یا )مستفعُل فاعالُت مستف »فع لن«( است.
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 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

بررسی گزینه ها:

گزینه ی 1 »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است و از اوزان ناهمسان است. 

گزینه ی 2 »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« است و از اوزان همسان دولختی )اوزان دوری( است. 

گزینه ی 3 »فعالتن مفاعلن فعلن« است و از اوزان ناهمسان است. 

گزینه ی 4 »مفعول مفاعلن فعولن« است و از اوزان ناهمسان است.

گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

در گزینه ی 1 پایه های آوایی همگی همسان و از بحر هزج با تکرار رکن »مفاعیلن« ساخته شده اند.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه ی 1 پایه های آوایی همگی همسان و از بحر هزج با تکرار رکن »مفاعیلن« ساخته شده اند. 

سایر گزینه ها: در گزینه ی 2 »مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع«، در گزینه ی 3 »فاعالتن مفاعلن َفِعُلن« و در گزینه ی 4 »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« پایه های 
آوایی ناهمسان هستند.

 گزینه»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

همه ی گزینه ها بر وزن »فاعالتن / مفاعلن / َفِعُلن« هستند.

گزینه ی 4 بر وزن »مفعوُل / فاعالُت / مفاعیلن« است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

در صورت سؤال و گزینه ی 4 مطابقت وزنی وجود دارد. 

گوشم َه / مه بر قول / نی و نغمه / ی چنگ است / چشمم َه / مه بر لعِل / لُب و گرِد  /  ش جامست

مفعوُل     مفاعیُل      مفاعیُل         فعولن          مفعوُل      مفاعیُل      مفاعیُل        فعولن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

همه ی گزینه ها بر وزن »فاعالتن/ مفاعلن / َفِعُلن« هستند.

گزینه ی 4 بر وزن »مفعول / فاعالُت / مفاعیلن« است.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

وزن بیت گزینه ی 2 مفعوُل مفاعلن فعولن یا )مستفعُل فاعالُت مستف »فع لن«( است.
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وزن گزینه ی 1: فاعالتن فاعالن فاعالتن فاعلن است. 

وزن گزینه ی 3: فعولن فعولن فعل است. 

وزن گزینه ی 4: مفاعلن مفاعلن فعولن است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن هر دو بیت »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« است.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

گزینه ی »2«: بر وزن مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن آمده است و ناهمسان است.

گزینه ی »1«: از چهار بار مستفعلن ساخته شده است و همسان تک پایه ای است. 

گزینه ی »3«: بر وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن است که همسان دو پایه ای با دولختی است. 

گزینه ی »4«: نیز از چهار بار فعولن ساخته شده که همسان تک پایه ای است. 

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. تقطیع بیت گزینه ی )3(:(     سوال

فتطاِلِجگنـاوُشُقعشـِمَغـتَرسـما
--UU

U
↓

-UU--UU--

دیشینـمَـرمادزتفـتودسـِبُچجتگنـ
--UU--UU--UU-

U −
فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

بررسی سایر گزینه ها:

1( مفعوُل مفاعلین // مفعوُل مفاعیلن )مستفعُل مفعولن // مستفعُل مفعولن(: 

U / U / U / U− − − − − − − − − −
2( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعل )مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع(:  

U / U U / U U / U− − − − − − − −
 4( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن )مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل(:

U /U U / U U /U− − − − − − − −  

 گزینه 4پاسخ صحیح است. (     سوال

در صورت سؤال و گزینه ی 4 مطابقت وزنی وجود دارد.

گوشم َه / مه بر قوِل / نی و نغمه / ی چنگ است / چشمم َه / مه بر لعِل / لُب و گرِد / ش جامست 

مفعوُل   /  مفاعیُل   /  مفاعیُل    /        فعولن    /  مفعوُل  /   مفاعیُل  /   مفاعیُل  / فعولن 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

تقطیع گزینه ی )3(:

ِتهفَنُتازنُحسُنکیتمِبِتشسِنخشُت
U-U-UU--U-U-UU-

U
↓

-
نیهاَنِهگاِوجلِببمریَفِربهـِوجلِب

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
بررسی سایر گزینه ها: 

هر سه گزینه ی دیگر بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« سروده شده اند.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

حذف همزه در سایر گزینه ها: 

1( هجای هفتم مصراع دوم )َرز( 

3( هجای سوم مصراع اّول )رین(/ هجای 11 مصراع اّول )رو(/ هجای 14 مصراع اّول )َشست(/ هجای چهارم مصراع دوم )َزسـ( 

4( هجای دوم مصراع اّول )َن(/ هجای سوم مصراع اّول )زین(/ هجای چهارم مصراع دوم )َنسـ(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تقطیع گزینه ی )4(:(     سوال

هیَگماَددرِزِکاینیُکظرَنگرَدَیشا
-UU-U-U--UU-U-U-
هیَگحرَسِلِدِددوندُکثرَانیَکَنور

-    U    U     --    U      -     U
   U     U    U     -

↓

-

↑

-          U     -       U

تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند
مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.   (     سوال

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

 وزن بیت )مستفعلن مفاعلُن مستفعلن َفعل( است.

1( مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع لن  

3( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

4( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

تقطیع گزینه ی )3(:

ِتهفَنُتازنُحسُنکیتمِبِتشسِنخشُت
U-U-UU--U-U-UU-

U
↓

-
نیهاَنِهگاِوجلِببمریَفِربهـِوجلِب

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
بررسی سایر گزینه ها: 

هر سه گزینه ی دیگر بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« سروده شده اند.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

حذف همزه در سایر گزینه ها: 

1( هجای هفتم مصراع دوم )َرز( 

3( هجای سوم مصراع اّول )رین(/ هجای 11 مصراع اّول )رو(/ هجای 14 مصراع اّول )َشست(/ هجای چهارم مصراع دوم )َزسـ( 

4( هجای دوم مصراع اّول )َن(/ هجای سوم مصراع اّول )زین(/ هجای چهارم مصراع دوم )َنسـ(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تقطیع گزینه ی )4(:(     سوال

هیَگماَددرِزِکاینیُکظرَنگرَدَیشا
-UU-U-U--UU-U-U-
هیَگحرَسِلِدِددوندُکثرَانیَکَنور

-    U    U     --    U      -     U
   U     U    U     -

↓

-

↑

-          U     -       U

تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند
مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.   (     سوال

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

 وزن بیت )مستفعلن مفاعلُن مستفعلن َفعل( است.

1( مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع لن  

3( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

4( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن این بیت دولختی نیست. )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن( 

1( مفعوُل فاعالتن - مفعوُل فاعالتن 

2( فعالُت فاعالتن - فعالُت فاعالتن

3( مفعوُل مفاعلین - مفعوُل مفاعلین 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.(     سوال
U U U U

U U U U
        

− − − − − − − − − −
− − − − − − − − − −

××

تبدیل هجای کوتاه به بلند و تبدیل های بلند به کوتاه در پایه آوایی آخر وجود دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

ابدال در این بیت به کار نرفته است. طمع خام ...

U UU U U UUU

U

− − − −

UU U U U− − − − − −

1- حذف هجای کوتاه پایانی 2- بلند تلفظ کردن هجای کوتاه 3- آوردن فعالتن به جای فاعالتن 4- حذف همزه 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

حذف همزه در سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: خوبی از )خوبی َیز( 

گزینه ی 2: شد ای )ُشِدی( 

گزینه ی 3: سنبل از )ُسنُبَلز(

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

وزن بیت صورت سوال و این بیت هر دو »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است. 

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

گزینه ی 3: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

گزینه ی 4: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن این بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« و از اوزان ناهمسان است.

وزن سایر ابیات: 

گزینه ی 1: مفتعلن فاعلن/ مفتعلن فاعلن 
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گزینه ی 2: مفتعلن مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن

گزینه ی 4: مفعول فاعالتن / مفعول فاعالتن )مستفعلن فعولن / مستفعلن فعولن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

 اصالح اوزان سایر گزینه ها: 1( مستفعلن × 4 2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 4( مفعوُل مفاعلن فعولن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. وزن گزینه های یک، دو، سه:(     سوال

بتقاندبنشدککـسیقددهـشاای
بتآُـنداهددکـتیهشبـغمروی
--UU--UU--UU--

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

یی/ جس/ َر/ تز/ جـ / هان / نـ/ َر/ ود/ هیچ/ کس / ِبـ / در

--U-U-U--U--U-

دوستنِـماکـرزتیبـعشقدهیشـالال
--U-U-UU--U-UU -

َفَعلمستفعلنمفاعُلمستفعلن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

سایر گزینه ها بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است اما صورت سؤال و گزینه ی چهار بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« است. 

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

گزینه ی 1( م / َنز )که همزه ی از حذف شده(

گزینه ی 3( کـ/ دا/ ما/ هن )که همزه ی آهن حذف شده(

گزینه ی 4( َا / زان / سا/ عت )که همزه ی آن حذف شده( 

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن بیت سؤال و گزینه ی )3(: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

بررسی سایر گزینه ها: 

1( مستفعل مستفعل مستفعل فع 

2( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

4( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 
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گزینه ی 2: مفتعلن مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن

گزینه ی 4: مفعول فاعالتن / مفعول فاعالتن )مستفعلن فعولن / مستفعلن فعولن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

 اصالح اوزان سایر گزینه ها: 1( مستفعلن × 4 2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 4( مفعوُل مفاعلن فعولن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. وزن گزینه های یک، دو، سه:(     سوال

بتقاندبنشدککـسیقددهـشاای
بتآُـنداهددکـتیهشبـغمروی
--UU--UU--UU--

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

یی/ جس/ َر/ تز/ جـ / هان / نـ/ َر/ ود/ هیچ/ کس / ِبـ / در

--U-U-U--U--U-

دوستنِـماکـرزتیبـعشقدهیشـالال
--U-U-UU--U-UU -

َفَعلمستفعلنمفاعُلمستفعلن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

سایر گزینه ها بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است اما صورت سؤال و گزینه ی چهار بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« است. 

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

گزینه ی 1( م / َنز )که همزه ی از حذف شده(

گزینه ی 3( کـ/ دا/ ما/ هن )که همزه ی آهن حذف شده(

گزینه ی 4( َا / زان / سا/ عت )که همزه ی آن حذف شده( 

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن بیت سؤال و گزینه ی )3(: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

بررسی سایر گزینه ها: 

1( مستفعل مستفعل مستفعل فع 

2( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

4( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن بیت ها:

الف( فعالُت فاعالُت فعالُت فاعالتن / ب( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن / ج( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن/ 

د( مفعول مفاعیُل مفاعیُل فعولن )مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

بررسی گزینه ها:

گزینه ی 1 »مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن« )- U - U - - U U - U - U -( از اوزان ناهمسان است که به صورت »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« نیز 
تقطیع می شود. 

گزینه ی 2 »مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع« )- - U U - U - U - - U U -( از اوزان ناهمسان است اما نمی توان آن را مانند گزینه های دیگر به دو شکل تقطیع 
نمود.

گزینه ی 3: »مفعوُل مفاعلن مفاعیلن« ) - - - U - U - U U -( از اوزان ناهمسان است که به صورت »ُمستفعُل فاعالُت ُمستفعُل« نیز تقطیع می شود.

گزینه ی 4: »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعل« ) - U U - - U U - - U U - -( از اوزان ناهمسان است که به صورت »ُمستفعُل ُمستفعُل ُمستفعُل ُمس« نیز 
تقسیم بندی می شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

( حذف همزه صورت گرفته است در سایر موارد حذف همزه صورت نگرفته است.   U U− − − در )ر فـ َتـ مز دست: 

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

متفعلن مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن 

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

واژه های: عاقبت اندیش، خوش آواز، کارآفرین، سرافکنده، هم آهنگ، با حذف همزه تلفظ شده اند. 

 گزینه»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

تقطیع سایر گزینه ها:

1(  تغییر کمّیت مصّوت کوتاه به بلند

بادِلیاِپـِشِکـعُجرلکَفـراُتراگددا
-UU-U-U--UUU-UU -

بادِلالُچخونِبِقَغرُتِهیاسـِدلِنَمـُدشـ
-UU-U-U-UU-U-UU -

تغییر کمّیت مصّوت کوتاه مفتعلن
به بلند 

مفاعلن

مفاعلنمفتعلن

U
↓
−

U
↓
−

↑
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2- حذف هجای کوتاه پایانی

میَلـعاغراِچـُمَچشـلتزَمنـجُبرِهَمـِای
-UU-U-U--UU-U-U-

بادِلیاِبُحَدَفـَدرَمتِیـدافصاِیِدبا
-UU-U-U--UUU-UU -

تغییر کمّیت مصّوت مفاعلنمفتعلن
کوتاه به بلند

مفتعلن

مفاعلن

3( تغییر کمّیت مصّوت کوتاه به بلند

َهستِکُخرُهماِیُصـقُرآنُرپهـِسـِقَبـطُنه
-UUU-U--UU-U-UU -

بادِلواَنـرینَتــلَسهـَتتَمـِقسـِنخاِبَلـَبر
-UU-U-U--UU-U-UU -

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

تقطیع گزینه ی 3:

دادًاضـِتَبـُصحـِیجاـستنیـِدلِتَوَخلـ
-UU--U-U-UU-

U -
َیدراِتشـِرِفـَودَررونبیـُچمودیـ
-UU--U-U-UU--

فعمفتعلنمفاعالُتمفتعلن
وزن سایر گزینه ها:

1( مفتعلن مفتعلن فاعلن 

2( مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن 

4( مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن

U
↓
−

↑

U
↓
−
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2- حذف هجای کوتاه پایانی

میَلـعاغراِچـُمَچشـلتزَمنـجُبرِهَمـِای
-UU-U-U--UU-U-U-

بادِلیاِبُحَدَفـَدرَمتِیـدافصاِیِدبا
-UU-U-U--UUU-UU -

تغییر کمّیت مصّوت مفاعلنمفتعلن
کوتاه به بلند

مفتعلن

مفاعلن

3( تغییر کمّیت مصّوت کوتاه به بلند

َهستِکُخرُهماِیُصـقُرآنُرپهـِسـِقَبـطُنه
-UUU-U--UU-U-UU -

بادِلواَنـرینَتــلَسهـَتتَمـِقسـِنخاِبَلـَبر
-UU-U-U--UU-U-UU -

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

تقطیع گزینه ی 3:

دادًاضـِتَبـُصحـِیجاـستنیـِدلِتَوَخلـ
-UU--U-U-UU-

U -
َیدراِتشـِرِفـَودَررونبیـُچمودیـ
-UU--U-U-UU--

فعمفتعلنمفاعالُتمفتعلن
وزن سایر گزینه ها:

1( مفتعلن مفتعلن فاعلن 

2( مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن 

4( مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن

U
↓
−

↑

U
↓
−
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

تقطیع هجایی ابیات:

راهِرباُغـرضعاِلُگـزانَامتَیـشوتا
--U-U-UU--U-UU -
متَرباِبـکیاشِکقُشوِزدمُشـریابـ
--U-U-UU--U-U-

ظارِتـِرنـَددیشرِفـِنسیـِبلمِدریعمـ
--U-U-UU--U-UU -
متَرشاِفبردرُوِنسیـِبشمِکدرتا
--U-U-UU--U-U-

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل(

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

وزن گزینه ی 2: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

وزن سایر گزینه ها: 

1( فعالُت فاعالتن // فعالُت فاعالتن 

3( مفعوُل فاعالتن // مفعوُل فاعالتن )مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(

4( مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن 

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن درست بیت ها:

ب( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 

د( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن )مستفعلن مفاعلن مستفعلن فعل( 

هـ( فعالتن مفاعلن فعلن 

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن هر دو بیت »مفتعلن فاعالت مفتعلن فع« است.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه ی 2: من / خد / ز: مفعول – ن/ اظر / در / ق: مفاعیل - د/ با / ال/ ی: مفاعیل - ت / مس /تم: فعولن

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

 :» / UU U / U− − − − − − − یا » : مفعوُل فاعالُت مفاعیلن«  U / U U /U− − − − − − − تقطیع هجای و وزن بیت: »
مستفعلن مفاعُل مستفعل«. 
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بررسی وزن سایر گزینه ها: 

: مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن« U /U U / U U /U− − − − − − − − گزینه ی 2: »

: مستفعلن مفاعُل مستفعل َفَعل«  U / U / UU U / U− − − − − − − − −  یا »

: فاعالتن فعالتن َفَعُلن«  UU / UU / U− − − − − − گزینه ی 3: »

: مفاعلن فعالتن مفاعلن َفع ُلن«  U / U U / UU / U U− − − − − − − − گزینه ی 4: »

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

آمد به جلوه ... وزن 1- مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 

وزن 2- مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل 

1- مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

3- فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

4- مفاعل فعالتن مفاعلن فعلن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.(     سوال

U U U UU U U
U U U UU U U
− − − − − − − −
− − − − − − − −

این بیت دو وزن واژه دارد 1- مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن 

2- مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.(     سوال

 وزن گزینه ی )4(: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

بررسی سایر گزینه ها:

1( مفعوُل مفاعیلن // مفعوُل مفاعیلن )مستفعل مفعولن // مستفعل مفعولن( 

2( فعالت فاعالتن // فعالت فاعالتن

3( مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

گزینه ی »2«: بر وزن مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن آمده است و ناهمسان است.

گزینه ی »1«: از چهار بار مستفعلن ساخته شده است و همسان تک پایه ای است.

گزینه ی »3«: بر وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن است که همسان دو پایه ای یا دولختی است.

گزینه ی »4«: نیز از چهار بار فعولن ساخته شده که همسان تک پایه ای است.
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بررسی وزن سایر گزینه ها: 

: مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن« U /U U / U U /U− − − − − − − − گزینه ی 2: »

: مستفعلن مفاعُل مستفعل َفَعل«  U / U / UU U / U− − − − − − − − −  یا »

: فاعالتن فعالتن َفَعُلن«  UU / UU / U− − − − − − گزینه ی 3: »

: مفاعلن فعالتن مفاعلن َفع ُلن«  U / U U / UU / U U− − − − − − − − گزینه ی 4: »

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

آمد به جلوه ... وزن 1- مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 

وزن 2- مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل 

1- مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

3- فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

4- مفاعل فعالتن مفاعلن فعلن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.(     سوال

U U U UU U U
U U U UU U U
− − − − − − − −
− − − − − − − −

این بیت دو وزن واژه دارد 1- مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن 

2- مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.(     سوال

 وزن گزینه ی )4(: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

بررسی سایر گزینه ها:

1( مفعوُل مفاعیلن // مفعوُل مفاعیلن )مستفعل مفعولن // مستفعل مفعولن( 

2( فعالت فاعالتن // فعالت فاعالتن

3( مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

گزینه ی »2«: بر وزن مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن آمده است و ناهمسان است.

گزینه ی »1«: از چهار بار مستفعلن ساخته شده است و همسان تک پایه ای است.

گزینه ی »3«: بر وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن است که همسان دو پایه ای یا دولختی است.

گزینه ی »4«: نیز از چهار بار فعولن ساخته شده که همسان تک پایه ای است.
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 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

تقطیع هجایی بیت گزینه )2(:

U− − −U− − −U− − −U− − −

U− − −U− − −

U U− −
         U− −

U− − −

در مصراع دوم، هجای نهم، تغییر مصّوت بلند به کوتاه و هجای دهم و دوازدهم، تغییر مصّوت کوتاه به بلند است.

 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

حذف همزه در سایر گزینه ها:

1( هجای هفتم مصراع دوم )َرز(

3( هجای سوم مصراع اّول )رین( / هجای 11 مصراع اّول )رو( / هجای 14 مصراع اّول )َشست( / هجای چهارم مصراع دوم )َزسـ(

4( هجای دوم مصراع اّول )َن( / هجای سوم مصراع اّول )زین( / هجای چهارم مصراع دوم )َنسـ(

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

منِوسرزروِدمَنـُکمیغباِتگشـگلـ
--U-U-UU--U-U-

ودَرمیِچـبوُخشِلگبرزباِکـگربنـ
--U-U-UU--U-U-

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
بررسی سایر گزینه ها:

1( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

2( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل َفَعل

 گزینه»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

تقطیع گزینه ی  :

ظارتـِانـهگاآنـُتلماَجـبرِنفتـدل
--U-U-UU--U-UU -

خاررخاهگاآنـُتِنتاِسُگلــتمسـجان
--U-U-UU--U-UU -

فاعالُتمفعوُل

مفاعیُل

فاعلن
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بررسی سایر گزینه ها:

UU UU UU− − − − − − − −  )1

U U U U− − − − − − − − − −  )2

U U U U− − − − − − − − − − − −  )3

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

َرمَبـجاُکـیتکاِشـُتازِکامِدمانـدر
--U-U-UU--U-U-

تییـکاِشرمداُتِتدسـِزگرُتباهم
--U-U-UU--U-U-

َفَعلمستفعلنمفاعلمستفعلن
)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

دیشادُگِکهاـرتیـچـشمریـِلِدبرِزغمـِز

U-U-UU--U-U-UU--

دمشیـِکِکهارباِچـیتکوِرَسـبرِصـغصـِز

U-U-UU--U-U-UU--

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
وزن سایر گزینه ها: مفاعلن فعالتن مفاعلن َفعُلن

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

گزینه صحیح: مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن

1- هان )مستفعُل مفعولن مستفعُل مفعولن / مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن( 

3- برخال )مستفعلن مفاعُل مستفعلن ُفَعل / مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

4- روی تو )مستفعُل مستفعُل مستفعلج مستف )فعلن( / مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل مفاعی )فعولن(( 

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

UU UU− − − − − − −
U

U
U UU UU UU

− −
− − − − − − − −

تبدیل مصوت بلند به کوتاه و حذف همزه

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

آن پیک نامور )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن - مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( سایر ابیات تنها یک وزن دارند.
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بررسی سایر گزینه ها:

UU UU UU− − − − − − − −  )1

U U U U− − − − − − − − − −  )2

U U U U− − − − − − − − − − − −  )3

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

َرمَبـجاُکـیتکاِشـُتازِکامِدمانـدر
--U-U-UU--U-U-

تییـکاِشرمداُتِتدسـِزگرُتباهم
--U-U-UU--U-U-

َفَعلمستفعلنمفاعلمستفعلن
)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

دیشادُگِکهاـرتیـچـشمریـِلِدبرِزغمـِز

U-U-UU--U-U-UU--

دمشیـِکِکهارباِچـیتکوِرَسـبرِصـغصـِز

U-U-UU--U-U-UU--

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
وزن سایر گزینه ها: مفاعلن فعالتن مفاعلن َفعُلن

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

گزینه صحیح: مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن

1- هان )مستفعُل مفعولن مستفعُل مفعولن / مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن( 

3- برخال )مستفعلن مفاعُل مستفعلن ُفَعل / مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

4- روی تو )مستفعُل مستفعُل مستفعلج مستف )فعلن( / مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل مفاعی )فعولن(( 

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

UU UU− − − − − − −
U

U
U UU UU UU

− −
− − − − − − − −

تبدیل مصوت بلند به کوتاه و حذف همزه

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

آن پیک نامور )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن - مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( سایر ابیات تنها یک وزن دارند.
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه 1( سلسله: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن )ناهمسان( 

گزینه 2( زمین: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )هم سان( 

گزینه 3( دوستان: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن )هم سان( 

گزینه 4( گیرند: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن )هم سان(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

مو ی س پید را فـ ل کم رای گا ن داد

این رش تـ رابـ نقـ د ج وا نی خ ری ِد ام

UU −U U− −U U− −
U U− −

U − −U U− −U U− −U− −

فاعلنمفاعیُلفاعالتمفعول
1- مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 

2- مفعول مفاعیُل مفاعیُل فعولن 

3- مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.(     سوال

1- مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

2- مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل

گزینه »2« پاسخ صحیح است.  مفاعلن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.(     سوال

( UU U U UU U U)− − − − − − − − = 1( مرا 

( U U UU U U )− − − − − − − − = 2( دل خود 

( UU U U UU U U)− − − − − − − − = 3( تو حال تشنه 

( U U UU U U)− − − − − − − − = 4( چه جرم رفت 

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

مورد »الف«: فاعالتن مفاعلن فعلن

مورد »ب«: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

مورد »ج«: مفعول مفاعلین مفعول مفاعلین )مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن( 

مورد »د«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

مورد »ج و د« همسان دولختی هستند. 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.(     سوال

وزن گزینه ی 1 را می توان با )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن( یا )مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( تقسیم بندی کرد. 

وزن سایر گزینه ها: 

گزینه ی 2: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

گزینه ی 3: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی 4: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه ی 1: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل یا مستفعل مستفعل مستفعل فع 

گزینه ی 2: مستفعل فاعالت فع لن یا مفعول مفاعلن فعولن

گزینه ی 4: مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل یا مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

) مفعول مفاعلن مفاعلین U / U U / U )− − − − − − − شکل صحیح گزینه ی 4: 

) مستفعل فاعالت مستفعل  / U U /UU )− − − − − − − یا 

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

وزن گزینه ی 2: مفعول مفاعلن مفاعلین یا مستفعل فاعالت مفعولن است. 

وزن سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

گزینه ی 3: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

گزینه ی 4: مفعول فاعالت مفاعلین فاعلن )مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: مستفعل فاعالت مفعولن یا مفعول مفاعلن مفاعلن 

گزینه ی 2: مفعول مفاعلین مفعول مفاعلین یا مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن 

گزینه ی 4: مستفعل فاعالت مستفعل فع یا مفعول مفاعلن مفاعیل فعل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.(     سوال

U UU UU U

U UU U

− − − − − − − − −

− − − − − UU U− U −

در هجای سوم و هفتم تغییر کمیت مصوت ها رخ داده است.
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.(     سوال

وزن گزینه ی 1 را می توان با )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن( یا )مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( تقسیم بندی کرد. 

وزن سایر گزینه ها: 

گزینه ی 2: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

گزینه ی 3: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی 4: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

 گزینه »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه ی 1: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل یا مستفعل مستفعل مستفعل فع 

گزینه ی 2: مستفعل فاعالت فع لن یا مفعول مفاعلن فعولن

گزینه ی 4: مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل یا مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

) مفعول مفاعلن مفاعلین U / U U / U )− − − − − − − شکل صحیح گزینه ی 4: 

) مستفعل فاعالت مستفعل  / U U /UU )− − − − − − − یا 

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

وزن گزینه ی 2: مفعول مفاعلن مفاعلین یا مستفعل فاعالت مفعولن است. 

وزن سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع 

گزینه ی 3: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 

گزینه ی 4: مفعول فاعالت مفاعلین فاعلن )مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: مستفعل فاعالت مفعولن یا مفعول مفاعلن مفاعلن 

گزینه ی 2: مفعول مفاعلین مفعول مفاعلین یا مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن 

گزینه ی 4: مستفعل فاعالت مستفعل فع یا مفعول مفاعلن مفاعیل فعل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.(     سوال

U UU UU U

U UU U

− − − − − − − − −

− − − − − UU U− U −

در هجای سوم و هفتم تغییر کمیت مصوت ها رخ داده است.



علوم و فنون ادبی

558

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.(     سوال

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

صورت صحیح گزینه 4: اختیارات زبانی اختیاراتی هستند که شاعر با نحوه بیان و شیوه تلفظ خود اعمال می کند.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است. (     سوال

ب تی دا رم / ک گر د گل / ز سن بل سا / ی بان دا رد

-  -  -  U  -  -  - / U  –  U - / U  -  -  -    / U

ب ها ر عا/ ر ضش خط طی/ ب خو ن ار/ غ وان دا رد

بیت در وزن همسان تک پایه ای )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن( سروده شده است. 

با توجه به پایه های آوایی بیت متوجه می شویم که شاعر در هجای هفتم مصراع اول و هجای سوم و یازدهم مصراع دوم به ضرورت وزن های کوتاه را بلند به 
حساب آورده است. 

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: 

کی شع ر / ت رن گی زد/ خا طر ک / ح زین با شد

-   -   - U/ U -  -  -    /   -  -  U / U   -    -

یک نک ت / ا زین مع نی / گف تی م / ه مین با شد 

وزن این بیت مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن )همسان دولختی( است. 

با خوانش درست بیت و تعیین پایه های آوایی متوجه می شویم که شاعر در هجای پنجم مصراع اول و دوم از اختیار زبانی حذف همزه استفاده کرده است. 

گزینه ی »3«: 

م ن گر رن / د م گر شی / خ ز هر فر / ق ک هس تم

-  - U U - -   / U U -  - / U U -  -  / U  U

این مصراع بر وزن همسان تک پایه ای )فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن( سروده شده است و شاعر در هجای سوم و هجای هفتم از اختیار زبانی حذف همزه 
استفاده کرده است. به عبارتی الف »اگر« در هر دو مورد حذف شده است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

بررسی گزینه ها:

گزینه ی »1«: 

ا  گر  لذ / ذ ت  تر / ک لذ  ذت / ب دا نی

-  - U - -    / U U - / U -  -     / U

د  گر لذ / ذ  ت  نف / س لذ ذت / ن خا نی 

وزن بیت »فعولن فعولن فعولن فعولن« است و شاعر هجای پنجم مصراع اول و دوم را به ضرورت وزن، بلند تلفظ کرده است.

گزینه ی »2«: 

ن سی م صب / ح را گف تم / ک با او جا / ن بی دا ری 

-   -   - U  – U  -     / U -  -  -  / U -   -  - /  U

پاسخنامۀ عروض و قافیه

559

ک زان جا نب / ک او با شد / ص با عن بر / ف شان آ ید 

وزن بیت »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« است و شاعر در هجای سوم مصراع اول این بیت، کسره اضافه پایان واژه را بلند تلفظ کرده است تا با هجای 
معادلش در مصراع بعد همسان گردد. حذف همزه در هجای دوم مصراع دوم. 

گزینه ی »3«: 

ب  صد جا  نر / ز دان رغ بت / ک جا نان

-  -  U  -   -   -    /  U -   -   - /  U

ن خا هم گو / ی د خا هد / ب صد جان 

شاعر در هجای ششم مصراع دوم، برای همسانی هجاها و رسیدن به آهنگ و وزن مناسب بیت، به ضرورت وزن »واو ربط« را به صورت بلند تلفظ کرده است. 
حذف همزه در هجای چهارم و ششم مصراع اول.

گزینه ی »4«: 

م نان ن گی / ن س لی مان / ب هیچ نس / تا نم

-  -  / - U – U -    /  U  U -  -  /  U  - U

که گاه گا /  ه  ب رو دس / ت اه ر من / با شد 

وزن: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

در هجای دوم مصراع اول و در هجای هفتم مصراع دوم حذف همزه صورت گرفته است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.(     سوال

ت ک جا یی / تا ش وم من / چا ک رت

 - U -  -  -   /  -  U  -  -   /  -  U

چار قت دو /  زم ک نم شا / ن س رت 

شاعر هجای اول مصراع اول را به ضرورت وزن شعر، بلند در نظر گرفته است تا ناهمواری در آهنگ و وزن شعر پدیدار نگردد.

 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

در  دا  م ف / تا  د آ  هو  /  یی چند

- -  / -  -  U U  / - U  -  -

مح کم ش د/ دس ت پا ی / در  بند 

هجای هشتم مصراع اول، بلند و معادلش در مصراع دوم کوتاه است. هجای کوتاه مصراع دوم را نمی توان بلند تلفظ کرد اما هجای بلند مصراع اول را کوتاه 
تلفظ می کنیم تا با معادل خود در مصراع بعد همسان گردد.

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: 

ت وا نا / ب ود هر / ک دا نا / ب ود 

ز دا نش / د ل پی / ر بر نا/ ب و د 

وزن: فعولن فعولن فعولن َفعل 

هجای پنجم مصراع دوم به ضرورت بلند تلفظ می شود. 
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ک زان جا نب / ک او با شد / ص با عن بر / ف شان آ ید 

وزن بیت »مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن« است و شاعر در هجای سوم مصراع اول این بیت، کسره اضافه پایان واژه را بلند تلفظ کرده است تا با هجای 
معادلش در مصراع بعد همسان گردد. حذف همزه در هجای دوم مصراع دوم. 

گزینه ی »3«: 

ب  صد جا  نر / ز دان رغ بت / ک جا نان

-  -  U  -   -   -    /  U -   -   - /  U

ن خا هم گو / ی د خا هد / ب صد جان 

شاعر در هجای ششم مصراع دوم، برای همسانی هجاها و رسیدن به آهنگ و وزن مناسب بیت، به ضرورت وزن »واو ربط« را به صورت بلند تلفظ کرده است. 
حذف همزه در هجای چهارم و ششم مصراع اول.

گزینه ی »4«: 

م نان ن گی / ن س لی مان / ب هیچ نس / تا نم

-  -  / - U – U -    /  U  U -  -  /  U  - U

که گاه گا /  ه  ب رو دس / ت اه ر من / با شد 

وزن: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

در هجای دوم مصراع اول و در هجای هفتم مصراع دوم حذف همزه صورت گرفته است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.(     سوال

ت ک جا یی / تا ش وم من / چا ک رت

 - U -  -  -   /  -  U  -  -   /  -  U

چار قت دو /  زم ک نم شا / ن س رت 

شاعر هجای اول مصراع اول را به ضرورت وزن شعر، بلند در نظر گرفته است تا ناهمواری در آهنگ و وزن شعر پدیدار نگردد.

 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

در  دا  م ف / تا  د آ  هو  /  یی چند

- -  / -  -  U U  / - U  -  -

مح کم ش د/ دس ت پا ی / در  بند 

هجای هشتم مصراع اول، بلند و معادلش در مصراع دوم کوتاه است. هجای کوتاه مصراع دوم را نمی توان بلند تلفظ کرد اما هجای بلند مصراع اول را کوتاه 
تلفظ می کنیم تا با معادل خود در مصراع بعد همسان گردد.

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: 

ت وا نا / ب ود هر / ک دا نا / ب ود 

ز دا نش / د ل پی / ر بر نا/ ب و د 

وزن: فعولن فعولن فعولن َفعل 

هجای پنجم مصراع دوم به ضرورت بلند تلفظ می شود. 
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گزینه ی »2«: 

شخ ص خف ت / خر س می ران / دش م گس

-  U    -  U  /  -   U  -   -    /  -   U   -

وز  س تی  زا /  مد م گس زو / با  ز پس 

وزن: فاعالتن فاعالتن فاعلن 

در هجای چهارم مصراع اول، مصوت کوتاه به ضرورت بلند تلفظ می شود و همچنین در هجای چهارم مصراع دوم حذف همزه صورت گرفته است. 

گزینه ی »4«: 

کی شع ر  / ت رن گی زد / خا طر ک  / ح زین با شد

-   -   -  U  / U   -   -   -  /  -   -  U  /  U -   -

یک نک ت / ا زین مع نی / گف تی م / ه مین با شد 

وزن: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 

با خوانش درست بین و تعیین پایه های آوایی متوجه می شویم که شاعر در هجای پنجم مصراع اول و دوم از اختیار زبانی حذف همزه استفاده کرده است.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.  (     سوال

پی ش ک ما / ن اب  رو یش /  ال ب  ه می / ک نم  و لی

- U U  - /  U  -  -  -  / -  U  U - /  U  –  U   -

گو ش ک شی / د اس ت زا / گو ش ب من / ن می ک ند 

شاعر هجای هفتم مصراع اول را به ضرورت وزن، کوتاه تلفظ کرده است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

ن بی نی با / غ بان چن گل / ب کا رد

-  -  U - - - / U -  -    - /   U 

چ مای غم / خ رد تا گل / ب را رد 

وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعی 

در هجای سوم مصراع دوم بیت، مصوت کوتاه به ضرورت بلند تلفظ می شود. 

هجای دهم مصراع دوم نیز حذف همزه دارد. 

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: 

در دا م فی / تا د آ هو / یی چند

 -  - / - - U U / -  U  - -

مح کم ش د / دس ت پای / در بند 

هجای هشتم مصراع اول، بلند و معادلش در مصراع دوم کوتاه است. هجای کوتاه مصراع دوم را نمی توان بلند تلفظ کرد اما هجای بلند مصراع اول را کوتاه 
تلفظ می کنیم تا با معادل خود در مصراع بعد همسان گردد.

گزینه ی »2«: 

پی ش ک ما / ن اب رو یش  / ال ب ه می / ک نم و لی
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- U  U  -  /  U - - - /  -  U  U  - / U – U  -

گو ش ک شی / د اس ت زا / گوش ب من / ن می ک ند 

شاعر هجای هفتم مصراع دوم را به ضرورت وزن، بلند تلفظ کرده است. 

گزینه ی )4(: 

چ نان در قی / د مه رت پا / ی بن دم

-  -  U -  -  - / U -  -  - /  U

ک گو یی آ / هو یی سر در / ک من دم 

در هجای پنجم مصراع دوم هجای بلند به ضرورت وزن هجای کوتاه تلفظ شده است.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.   (     سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

ابدال در این بیت به کار نرفته است. طمع خام ...

U - U U - U - U - U U U

- U - U U - U - U - - U

1ـ حذف هجای کوتاه پایانی 2ـ بلند تلفظ کردن هجای کوتاه 3ـ آوردن فعالتن به جای فاعالتن 4ـ حذف همزه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن بیت »مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن« »مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن« و دوری است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: وزن بیت »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« و دوری است. 

گزینه ی 2: وزن بیت »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( و دوری نیست.

گزینه ی 4: وزن بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« و دوری است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن بیت گزینه ی 1: »مفعول مفاعلن مفاعیلن« 

وزن سایر ابیات: »مفعول فاعالت مفاعیلن«

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

- - U - - U - - - - U - U -.

- - U - U - - - - U - U - -

×      ×                                   

تبدیل هجای کوتاه به بلند و تبدیل هجای بلند به کوتاه در پایه آوایی آخر وجود دارد.



پاسخنامۀ عروض و قافیه

561

- U  U  -  /  U - - - /  -  U  U  - / U – U  -

گو ش ک شی / د اس ت زا / گوش ب من / ن می ک ند 

شاعر هجای هفتم مصراع دوم را به ضرورت وزن، بلند تلفظ کرده است. 

گزینه ی )4(: 

چ نان در قی / د مه رت پا / ی بن دم

-  -  U -  -  - / U -  -  - /  U

ک گو یی آ / هو یی سر در / ک من دم 

در هجای پنجم مصراع دوم هجای بلند به ضرورت وزن هجای کوتاه تلفظ شده است.

 گزینه »2« پاسخ صحیح است.   (     سوال

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

ابدال در این بیت به کار نرفته است. طمع خام ...

U - U U - U - U - U U U

- U - U U - U - U - - U

1ـ حذف هجای کوتاه پایانی 2ـ بلند تلفظ کردن هجای کوتاه 3ـ آوردن فعالتن به جای فاعالتن 4ـ حذف همزه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن بیت »مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن« »مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن« و دوری است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: وزن بیت »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« و دوری است. 

گزینه ی 2: وزن بیت »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( و دوری نیست.

گزینه ی 4: وزن بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« و دوری است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن بیت گزینه ی 1: »مفعول مفاعلن مفاعیلن« 

وزن سایر ابیات: »مفعول فاعالت مفاعیلن«

 گزینه»1« پاسخ صحیح است. (     سوال

- - U - - U - - - - U - U -.

- - U - U - - - - U - U - -

×      ×                                   

تبدیل هجای کوتاه به بلند و تبدیل هجای بلند به کوتاه در پایه آوایی آخر وجود دارد.
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 گزینه»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

 وزن بیت )مستفعلن مفاعٌل مستفعلن َفعل( است.

1( مستفعٌل مستفعٌل مستفعٌل فع لن

3( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

4( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن گزینه ها: 

2( مفعوُل فاعالتن × 2  1( فاعالتن فعالتن فعالتن َفِعلن   

4( مفعوُل مفاعیلن × 2  3( مستفعلن فعولن × 2    

 گزینه »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن این بیت دولختی نیست. )مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن( 

1( مفعوُل فاعالتن ـ مفعوُل فاعالتن

2( فعالٌت فاعالتن ـ فعالٌت فاعالتن

3( مفعوٌل مفاعیلن ـ مفعوٌل مفاعلین

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. (     سوال

در این بیت فقط یک وزن مشاهده می شود. 

1( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن و مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 

2( مفعول مفاعلن فعولن و مستفعُل فاعالُت فع لن

4( مفعوُل مفاعلن مفاعیلن و مستفعُل فاعالُت مفعولن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه ی یک و دو ابدال َفِعلن به فع لن - در گزینه ی سه ابدال مستفعُل به مفعولن داریم. در گزینه ی پاسخ (     سوال
فاعالتن به جای فعالتن داریم.

 گزینه»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

سایر گزینه ها بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است اما صورت سؤال و گزینه ی چهار بر وزن »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن« است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تضمین: آوردن مصراع دوم بیت، از شاعری دیگر. (     سوال

بررسی سایر گزینه ها: 

2( تضمین: آوردن مصراعی از مولوی به عنوان مصراع دوم 

وزن با پایه های آوایی ناهمسان: مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن 

3( تضمین: آوردن مصراعی از عّطار به عنوان مصراع دوم

وزن با پایه های آوایی ناهمسان: مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 

4( تضمین: آوردن مصراعی از اوحدی به عنوان مصراع دوم 

وزن با پایه های آوایی ناهمسان: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.(     سوال

UU UU UUU U
     UU UU U
↓

− − − − − − −
− − − − − − − − −

     ابدال )تبدیل دو هجای کوتاه به یک هجای بلند( 

در سایر ابیات »ابدال« وجود ندارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه ی 1: 1- حذف همزه 2- تغییر هجای کوتاه به بلند )هر دو زبانی است(

UU UU
U U UU

          

− − − − − −
− − − − − −

×
گزینه ی 2: ابدال و حذف هجای کوتاه پایانی هر دو وزنی است.

)هر دو وزنی است(

U UU U U U
      U U U U
           

− − − − − −
− − − − − − −

× ×
گزینه ی 3: 1- فعالتن به جای فاعالتن 2- ابدال: )هر دو اختیار وزنی است(

UU UU UU UU
      UU UU U
− − − − − − −

− − − − − − − − −

گزینه ی 4: 1- حذف همزه: زبانی 2- حذف هجای کوتاه پایانی: وزنی 3- فعالتن به جای فاعالتن: وزنی

U UU UU UU
  UU UU U

                                          

− − − − − − − −
× − − − − − − − − −

×

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. وزن گزینه ی )4(: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (     سوال

وزن دوری در سایر گزینه ها: 

1( مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن 

2( فعالُت فاعالتن // فعالُت فاعالتن 

3( مستفعلن فع// مستفعلن فع

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

در اوزان دوری یا دولختی، شاعران در وسط نیم مصراع ها، مثل پایان مصراع ها، می توانند هجای کشیده را به جای بلند بیاورند که این امر در گزینه ی سه به کار 
نرفته است.
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.(     سوال

UU UU UUU U
     UU UU U
↓

− − − − − − −
− − − − − − − − −

     ابدال )تبدیل دو هجای کوتاه به یک هجای بلند( 

در سایر ابیات »ابدال« وجود ندارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. (     سوال

گزینه ی 1: 1- حذف همزه 2- تغییر هجای کوتاه به بلند )هر دو زبانی است(

UU UU
U U UU

          

− − − − − −
− − − − − −

×
گزینه ی 2: ابدال و حذف هجای کوتاه پایانی هر دو وزنی است.

)هر دو وزنی است(

U UU U U U
      U U U U
           

− − − − − −
− − − − − − −

× ×
گزینه ی 3: 1- فعالتن به جای فاعالتن 2- ابدال: )هر دو اختیار وزنی است(

UU UU UU UU
      UU UU U
− − − − − − −

− − − − − − − − −

گزینه ی 4: 1- حذف همزه: زبانی 2- حذف هجای کوتاه پایانی: وزنی 3- فعالتن به جای فاعالتن: وزنی

U UU UU UU
  UU UU U

                                          

− − − − − − − −
× − − − − − − − − −

×

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. وزن گزینه ی )4(: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (     سوال

وزن دوری در سایر گزینه ها: 

1( مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن 

2( فعالُت فاعالتن // فعالُت فاعالتن 

3( مستفعلن فع// مستفعلن فع

 گزینه»3« پاسخ صحیح است. (     سوال

در اوزان دوری یا دولختی، شاعران در وسط نیم مصراع ها، مثل پایان مصراع ها، می توانند هجای کشیده را به جای بلند بیاورند که این امر در گزینه ی سه به کار 
نرفته است.
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سوختبِـبلبلِنمخرگلِرسارخشتـآ
-UU--U--UU--U-  U

شدِنـواپرِتفـآشمعنِـداخنیِرچهـ
-UU--U- U-UU--U-

در مقابل هجای هفتم در مصراع اول بلند اما در مصراع دوم کشیده آمده است.

 گزینه »3« صحیح است.(     سوال

همزدهای »این، آن، آتش ها، این« تلّفظ می شوند. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: همزه های »اجازت و ای« حذف می شوند. 

گزینه ی »2«: همزه ی »از« حذف می شود. 

گزینه ی »4«: همزه های »از و آرید« حذف می شوند. 

توّجه: حذف و عدم حذف همزه در واژه ی »از« در گزینه ی »4«، تأثیری در رزن شعر ندارد.

 گزینه 3(     سوال

در مصراع اول گزینه ی »3«، در هجای آخر همزه ی »است«، در تلفظ حرف »ر« ادغام می شود و ب مصوت »دی/ َگ/ َرست« خوانده می شود. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1«: در این گزینه در مصراع اّول قبل از همزه، مصّوت قرارگرفته است که در این صورت حذف همزه صورت نمی گیرد. »ناِم او« 

گزینه ی »2«: در این گزینه ی نیز مانند گزینه قبل، همزه بعد از یک حرف صدادار )مصّوت( قرارگرفته است، لذا حذف همزه صورت نمی گیرد. »کشته ی او« 
»جاِن ابد«، »چه آسان« 

گزینه ی »4«: در این گزینه نیز قبل از همزه، مصّوت بلند قرارگرفته است، پس حذف همزه صورت نمی گیرد. بازجو آن

 گزینه 2(     سوال

مصراع های این شعر نو از رکن »مفاعیلن« تشکیل شده اند. 

صباح / خا/ هد شد، فاعالتن فع// وا ب / ای /کا / س ای/ آب / فعالتن فعلن //آ/ س / ما / هجرت / خا / هد کرد / فاعالتن فعالتن فع

 گزینه »3« صحیح است.(     سوال

صب / ح / خا / هد / شد: فاعالتن فع // و/ ب/ ای/ کا / س/ ی/ آب/ فعالتن فعلن // آ/ س/ ما / هج/ رت / خا/ هد / کرد/ فاعالتن فعالتن فع

 گزینه 1(     سوال

وزن بیت: --U/ U—U/U—U/U-- )مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( سرما ی / د رن دی ش / ی اس با ب/ ت َلف شد 

 گزینه »1« صحیح است.(     سوال

وزن بیت »مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل« یا »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« است و در هجای نهم مصراع نخست، تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند رخ 
داده است.
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 گزینه 1 (     سوال

بررسی گزینه ها: 

گزینه ی 1، پایه ی آوایی و 24 هجا دارد. »فعولن فعولن فعولن فعولن« 

گزینه ی 2، 6 پایه ی آرایی و 22 هجا دارد. »فاعالتن مفاعلن فعلن« 

گزینه 3، 6 پایه ی آرایی و 22 هجا دارد. »مفتعلن مفتعلن فاعلن« 

گزینه ی4، 6 پایه ی آرایی و 22 هجا دارد. »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« 

 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

 گزینه ی 1( م / َنز )که همزه ی از حذف شده(

گزینه ی 3( کـ / دا/ ما / هن )که همزه ی آهن حذف شده(

گزینه ی 4( َا / زان/ سا/ عت )که همزه ی آن حذف شده(

 گزینه 3(     سوال

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: وزن درست این بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« می باشد. 

گزینه ی 2: وزن درست این بیت »مفعول فاعالت مفاعیُل فاعلن« می باشد. 

گزینه ی 4: وزن درست این بیت »فاعالتن مفاعلن فعلن« می باشد.

 گزینه 2(     سوال

وزن بیت گزینه ی )2(، »فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است. 

ابیات سایر گزینه ها بر وزن »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« یا »مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل« هستند.

 گزینه 4(     سوال

حذف همزه در سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: خوبی از )خوبی َیز(

گزینه ی 2: شد ای )ُشِدی(

گزینه ی 3: سنبل از )ُسنُبلز(

 گزینه 2(     سوال

وزن بیت صورت سوال و این بیت هر دو »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه ی 3: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گزینه ی 4: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن
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 گزینه 1 (     سوال

بررسی گزینه ها: 

گزینه ی 1، پایه ی آوایی و 24 هجا دارد. »فعولن فعولن فعولن فعولن« 

گزینه ی 2، 6 پایه ی آرایی و 22 هجا دارد. »فاعالتن مفاعلن فعلن« 

گزینه 3، 6 پایه ی آرایی و 22 هجا دارد. »مفتعلن مفتعلن فاعلن« 

گزینه ی4، 6 پایه ی آرایی و 22 هجا دارد. »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« 

 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

 گزینه ی 1( م / َنز )که همزه ی از حذف شده(

گزینه ی 3( کـ / دا/ ما / هن )که همزه ی آهن حذف شده(

گزینه ی 4( َا / زان/ سا/ عت )که همزه ی آن حذف شده(

 گزینه 3(     سوال

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: وزن درست این بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« می باشد. 

گزینه ی 2: وزن درست این بیت »مفعول فاعالت مفاعیُل فاعلن« می باشد. 

گزینه ی 4: وزن درست این بیت »فاعالتن مفاعلن فعلن« می باشد.

 گزینه 2(     سوال

وزن بیت گزینه ی )2(، »فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است. 

ابیات سایر گزینه ها بر وزن »مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن« یا »مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل« هستند.

 گزینه 4(     سوال

حذف همزه در سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: خوبی از )خوبی َیز(

گزینه ی 2: شد ای )ُشِدی(

گزینه ی 3: سنبل از )ُسنُبلز(

 گزینه 2(     سوال

وزن بیت صورت سوال و این بیت هر دو »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

گزینه ی 3: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

گزینه ی 4: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن
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 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

وزن ابیات: بیت الف: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بیت ب: مفعول فاعالتن / مفعول فاعالتن )مستفعلن فعولن / مستفعلن فعولن(

بیت ج: مفتعلن مفاعلن / مفتعلن مفاعلن 

بیت د: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

بیت هـ: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن )مستفعل مستفعل مستفعل مستف(

 گزینه »3« صحیح است.(     سوال

 وزن این بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« و از اوزان ناهمسان است.

وزن سایر ابیات:

گزینه ی 1: مفتعلن فاعلن / مفتعلن فاعلن

گزینه ی 2: مفتعلن مفاعلن / مفتعلن مفاعلن

گزینه ی 4: مفعول فاعالتن / مفعول فاعالتن )مستفعلن فعولن / مستفعلن فعولن(

 گزینه ی »2« (     سوال

بی/ حس/ َر / تز/ جـ / هان / نـ / َر / ود / هیچ / کس/ ِبـ / در

--U-U-UU--U-U-
دوستِنـماکـرزتیبـعشقدهی شـالال
--U-U-UU--U-U-  U

َفَعلمستفعلنمفاعُلمستفعلن

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

از آنجا که َبحر َرمل مثّمن سالم در وزن »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« است، فقط گزینه ی 40، بر این وزن می باشد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه های »1« و »3«: بر وزن فعالتن فعالتن فعالتن فع لن هستند. 

گزینه ی »2«: بر وزن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن است که رمل مثمن محذوف است، نه سالم.

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

مصراع اول و دوم اختیار وزنی قلب دارد:

-UU-/-UU-/U-U-/-UU-

-UU-/-UU-/U-U-/-UU-

 گزینه »1« صحیح است.(     سوال

بیت نخست در وزن »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« سروده شده است و وزن آن »رمل مثمن محذوف« است.
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 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن عروضی شعر های همه ی گزینه ها در کمانک مقابل آن صحیح است، ولی وزن عروضی بیت گزینه ی »4«، »مفاعیُل - فعولن / مفاعیُل – فعولن« می باشد.

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

بیت گزینه ی »4«، بر وزن »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« و بحر هزج مسدس محذوف است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: فعولن فعولن فعولن فعل 

گزینه ی 2: مفعول مفاعلن مفاعیلن 

گزینه ی 3: فاعالتن فاعالتن فاعلن

 گزینه »1« صحیح است.(     سوال

دز / دن / د // مفعول 

خدا / پ/ رس/ ت // فاعالت 

ی/ خد/ کا/ می// مفاعیلن

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالتن/ فاعلن

مر/ ح / با / ای // فاعالتن 

پی / ک / مش / تا // فاعالتن 

قان / ب / د ی // فاعالتن 

غا/ م / دوست // فاعلن

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

وزن بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن بیت گزینه ی »2«: »فاعالتن مفاعلن فعلن« است. در هجای دوم مصراع اول اختیار »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« و در هجای سوم مصراع اول و هجای 
اول مصراع دوم اختیار »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« دیده می شود.

یدباقانشعارشهِیضیقا
-U-- U-U-U---

ندُکرصاِتدخِهـشایکِبـِکـ
- UU--U-U-UU-

 گزینه »1« صحیح است.(     سوال
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 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن عروضی شعر های همه ی گزینه ها در کمانک مقابل آن صحیح است، ولی وزن عروضی بیت گزینه ی »4«، »مفاعیُل - فعولن / مفاعیُل – فعولن« می باشد.

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

بیت گزینه ی »4«، بر وزن »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« و بحر هزج مسدس محذوف است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: فعولن فعولن فعولن فعل 

گزینه ی 2: مفعول مفاعلن مفاعیلن 

گزینه ی 3: فاعالتن فاعالتن فاعلن

 گزینه »1« صحیح است.(     سوال

دز / دن / د // مفعول 

خدا / پ/ رس/ ت // فاعالت 

ی/ خد/ کا/ می// مفاعیلن

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

فاعالتن/ فاعالتن/ فاعالتن/ فاعلن

مر/ ح / با / ای // فاعالتن 

پی / ک / مش / تا // فاعالتن 

قان / ب / د ی // فاعالتن 

غا/ م / دوست // فاعلن

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

وزن بیت »مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن« است.

 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن بیت گزینه ی »2«: »فاعالتن مفاعلن فعلن« است. در هجای دوم مصراع اول اختیار »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند« و در هجای سوم مصراع اول و هجای 
اول مصراع دوم اختیار »بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه« دیده می شود.

یدباقانشعارشهِیضیقا
-U-- U-U-U---

ندُکرصاِتدخِهـشایکِبـِکـ
- UU--U-U-UU-

 گزینه »1« صحیح است.(     سوال
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 گزینه »1« صحیح است.(     سوال

 U - - - - U U - - U U - - U-

 U - - - - U U - U U U - U U-

 گزینه »1« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه ی 1 را می توان با )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن( یا )مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( تقسیم بندی کرد. 

وزن سایر گزینه ها: 

گزینه ی 2: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گزینه ی 3: فعولن فعولن فعولن فعولن

گزینه ی 4: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

بیت گزینآ »4«، فاقد اختیار تغییر مصوب بلند به کوتاه است و در آن حذف همزه صورت گرفته است. 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه ی 1: کوتاه تلفظ کردن »دی« در »وادی« 

گزینه ی 2: کوتاه تلفظ کردن »دی«، در »وادی« 

گزینه ی 3: کوتاه تلفظ کردن »سی«، در »موسی«

 گزینه 2 (     سوال

الف( مستفعل مستفعل مستفعل فع

داُخـِرَانـِلِبـقادوُشـِکـِدلآن
--UU--UU--U-

توجه: مصراع دوم این بیت به خاطر استفاده از اختیارات شاعری، طور دیگری تقطیع می شود ولی وزن بیت همین است. 

ب ( مستفعل مستفعل مستفعل مستف

الیاَمـتلوَهرُوِسـبوَهرِبـُتـراَلب
--UU--UU--UU--

ج( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

َیمشاُگرناِکـمیَهـَرشناِکـِرَبهـ
-UU--U-U-UU--

د( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن

َرشَفـُیبیخوُیزیَنغـ
-U -U--UU-
ّرشَظَنـِزتیـِشَتـآ
-UU-U -UU-
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 گزینه »3« صحیح است.(     سوال

در بیت گزینه ی »3«: »عسل اندوخته« حذف همزه دارد. در کلمات »مگس و شهد« تغییر کّمیت مصّوت کوتاه به بلند وجود دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1« و » »2 تغییر کّمیت مصّوت کوتاه ندارند و بیت گزینه ی 4، فاقد حذف همزه است.

 گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن بیت سؤال و گزینه ی )3(: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بررسی سایر گزینه ها:

1( مستفعل مستفعل مستفعل فع

2( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

4( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

  گزینه »3« صحیح است.(     سوال

 وزن بیت ها:

الف( فعالٌت فاعالتن فعالٌت فاعالتن / ب( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن / ج( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن / د( مفعول مفاعیُل مفاعیُل فعولن )مستفعُل 
مستفعُل مستفعُل مستف(

 گزینه ی »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

در )ر فـ َت مز دست: U - - U -( حذف همزه صورت گرفته است در سایر موارد حذف همزه صورت نگرفته است.

 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن بیت ها: )فعالتن فعالتن فعالتن فع( 

اختیارات به کار رفته در بیت ها: 

الف( اختیارات: ابدال / اختیار زبانی تغییر کمیت/ ابدال 

ب( اختیارات: اختیار وزنی در رکن نخست )آوردن فاعالتن به جای فعالتن(/ ابدال / اختیار زبانی تغییر کمیت 

پ( اختیارات: ابدال / اختیار زبانی تغییر کمیت 

ت( اختیارات: اختیار وزنی در رکن نخست / ابدال

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

شکل صحیح گزینه ی U / - U - U / U - - -( :4 - -( مفعول مفاعلن مفاعلین 

یا )- - - / U - U - / U U - -( مستفعل فاعالت مستفعل

 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه ی 2: مفعول مفاعلن مفاعلین یا مستفعل فاعالت مفعولن است.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع



پاسخنامۀ عروض و قافیه

569

 گزینه »3« صحیح است.(     سوال

در بیت گزینه ی »3«: »عسل اندوخته« حذف همزه دارد. در کلمات »مگس و شهد« تغییر کّمیت مصّوت کوتاه به بلند وجود دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه ی »1« و » »2 تغییر کّمیت مصّوت کوتاه ندارند و بیت گزینه ی 4، فاقد حذف همزه است.

 گزینه »3« صحیح است.(     سوال

وزن بیت سؤال و گزینه ی )3(: مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

بررسی سایر گزینه ها:

1( مستفعل مستفعل مستفعل فع

2( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

4( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

  گزینه »3« صحیح است.(     سوال

 وزن بیت ها:

الف( فعالٌت فاعالتن فعالٌت فاعالتن / ب( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن / ج( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن / د( مفعول مفاعیُل مفاعیُل فعولن )مستفعُل 
مستفعُل مستفعُل مستف(

 گزینه ی »1« پاسخ صحیح است. (     سوال

در )ر فـ َت مز دست: U - - U -( حذف همزه صورت گرفته است در سایر موارد حذف همزه صورت نگرفته است.

 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن بیت ها: )فعالتن فعالتن فعالتن فع( 

اختیارات به کار رفته در بیت ها: 

الف( اختیارات: ابدال / اختیار زبانی تغییر کمیت/ ابدال 

ب( اختیارات: اختیار وزنی در رکن نخست )آوردن فاعالتن به جای فعالتن(/ ابدال / اختیار زبانی تغییر کمیت 

پ( اختیارات: ابدال / اختیار زبانی تغییر کمیت 

ت( اختیارات: اختیار وزنی در رکن نخست / ابدال

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

شکل صحیح گزینه ی U / - U - U / U - - -( :4 - -( مفعول مفاعلن مفاعلین 

یا )- - - / U - U - / U U - -( مستفعل فاعالت مستفعل

 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه ی 2: مفعول مفاعلن مفاعلین یا مستفعل فاعالت مفعولن است.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع



علوم و فنون ادبی

570

گزینه ی 3: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گزینه ی 4: مفعول فاعالت مفاعلین فاعلن )مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( 

 گزینه »4« صحیح است.(     سوال

بررسی همه ی گزینه ها: 

گزینه ی U--/- U--/- U--/- U- :1- / )رمل مثمن محذوف( 

گزینه ی U---/ U---/ U :2--/ )هزج مسّدس محذوف( 

گزینه ی U--/ U--/ U--/ U :3--/ )متقارب مثمن سالم( 

گزینه ی U-/-- U-/-- U-/-- U -- :4-/ )رجز مثمن سالم( 

 گزینه »3« صحیح است.(     سوال

گزینه ی 1: مفعول مفاعیل مفاعیل فعل یا مستفعل مستفعل مستفعل فع

گزینه ی 2: مستفعل فاعالت فع لن یا مفعول مفاعلن فعولن

گزینه ی 4: مستفعلن مفاعلن مستفعلن فعل یا مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن

 گزینه »2« صحیح است.(     سوال

الف( فعولن فعولن فعولن فعل 

ب( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ج( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 گزینه ی»4« پاسخ صحیح است.(     سوال

 مفتعلن مفاعلن / مفتعلن مفاعلن 

 گزینه ی»2« پاسخ صحیح است.(     سوال

 وزن گزینه ی 2: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

وزن سایر گزینه ها: 

1( فعالُت فاعالتن // فعالُت فاعالتن

3( مفعوُل فاعالتن // مفعوُل فاعالتن )مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(

4( مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن

 گزینه ی»3« پاسخ صحیح است.(     سوال

 وزن درست بیت ها:

ب( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

د( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن )مستفعلن مفاعلن مستفعلن فعل

هـ ( فعالتن مفاعلن فعلن

پاسخنامۀ عروض و قافیه

571

 گزینه ی 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

گزینه ی 2: من/ خد/ ز: مفعول ـ ن / ظر / در / ق: مفاعیل ـ د/ با / ال/ ی: مفاعیل ـ ت / مس / تم: فعولن

 گزینه ی 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

آمد  به جلوه ... وزن 1ـ مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن

وزن 2ـ مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل

3ـ فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن 1ـ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  

4ـ مفاعل فعالتن مفاعلن فعلن

 گزینه ی »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

- - U - U - U - - U U - U - U

- - U - U - U - - U U - U - U

این بیت دو وزن واژه دارد. 1ـ مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن

2ـ مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل

 گزینه ی»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن گزینه ی )4(: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

بررسی سایر گزینه ها

1( مفعوُل مفاعیلن // مفعوُل مفاعیلن )مستفعل مفعولن // مستفعل مفعولن(

2( فعالت فاعالتن // فعالت فاعالتن 

3( مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن

 گزینه ی»2« پاسخ صحیح است.(     سوال

 گزینه ی صحیح: مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن

1ـ هان )مستفعُل مفعولن مستفعُل مفعولن / مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن(

3ـ برخال )مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل / مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

4ـ روی تو )مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف )فعلن( / مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل مفاعی )فعولن((

 گزینه ی »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

- - U U - - U U - - - U - -

 U - - U U - - U U - - U U--

تبدیل مصوت بلند به کوتاه و حذف همزه

 گزینه ی»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

آن پیک نامور )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن ـ مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( سایر ابیات تنها یک وزن دارند.
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 گزینه ی 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

گزینه ی 2: من/ خد/ ز: مفعول ـ ن / ظر / در / ق: مفاعیل ـ د/ با / ال/ ی: مفاعیل ـ ت / مس / تم: فعولن

 گزینه ی 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

آمد  به جلوه ... وزن 1ـ مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن

وزن 2ـ مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل

3ـ فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن 1ـ مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  

4ـ مفاعل فعالتن مفاعلن فعلن

 گزینه ی »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

- - U - U - U - - U U - U - U

- - U - U - U - - U U - U - U

این بیت دو وزن واژه دارد. 1ـ مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن

2ـ مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل

 گزینه ی»4« پاسخ صحیح است. (     سوال

وزن گزینه ی )4(: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

بررسی سایر گزینه ها

1( مفعوُل مفاعیلن // مفعوُل مفاعیلن )مستفعل مفعولن // مستفعل مفعولن(

2( فعالت فاعالتن // فعالت فاعالتن 

3( مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن

 گزینه ی»2« پاسخ صحیح است.(     سوال

 گزینه ی صحیح: مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن

1ـ هان )مستفعُل مفعولن مستفعُل مفعولن / مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن(

3ـ برخال )مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل / مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

4ـ روی تو )مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف )فعلن( / مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل مفاعی )فعولن((

 گزینه ی »3« پاسخ صحیح است. (     سوال

- - U U - - U U - - - U - -

 U - - U U - - U U - - U U--

تبدیل مصوت بلند به کوتاه و حذف همزه

 گزینه ی»2« پاسخ صحیح است. (     سوال

آن پیک نامور )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن ـ مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( سایر ابیات تنها یک وزن دارند.
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 گزینه ی »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

مو  ی  س  پید  را  فـ  ل  کم  رای  گا  ن  دا

این   رش  تـ  را  بـ  نقـ  د  ج  وا  نی  خ  ری  ِد  ام 

- U - U - / U - - U / U - U - / U U

   - - U - / U - - U / U - U - / U -

    مفعول /   فاعالت   / مفاعیُل /  فاعلن

1ـ مفعوُل  مفاعیُل  مفاعیُل  فعولن

2ـ مفعول  مفاعیُل  مفاعیُل  فعولن

3ـ مفعوُل  فاعالتن مفعوُل  فاعالتن

 گزینه ی »4« پاسخ صحیح است. (     سوال

1ـ مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن 

2ـ مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

مورد »الف«: فاعالتن مفاعلن فعلن

مورد »ب«: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

مورد »ج«: مفعول مفاعلین مفعول مفاعلین )مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن( 

مورد »د«: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

مورد »ج و د« همسان دولختی هستند.

وزن سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

گزینه ی 3: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گزینه ی 4: مفعول فاعالت مفاعلین فاعلن )مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل( 

 گزینه ی 2 پاسخ صحیح است.(     سوال

وزن گزینه ی 2: مفعول مفاعلن مفاعلین یا مستفعل فاعالت مفعولن است.

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

در گزینه  اختیار وزنی ابدال وجود دارد اما در سایر گزینه ها اختیار بلند بودن هجای پایان مصراع است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه 1( وزن شعر: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن / آخرین هجای بیت کشیده است که بلند محسوب می شود.

گزینه 2( وزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعلن / آخارین هجا در هر دو مصرع کشیده است که بلند محسوب می شوند.

گزینه 4( وزن شعر : مفاعیلن مفاعیلن فعولن / آخرین هجای مصرع اول کشیده است که بلند محسوب می شود.

نکته: اگر در صورت سال گفته می شد »در کدام گزینه اختیار بلند بودن هجای پایان مصراع وجود دارد /ندارد؟« به راحتی قابل حل بود زیرا در این صورت فقط 
کافی است که کلمات آخر هر مصراع را بررسی کنید و ببینید آخرین هجای آن ها بلند است یا نه.

پاسخنامۀ عروض و قافیه
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 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه 4 »فعولن فعولن فعولن فعل« است که هیچ اختیار وزنی در آن دیده نمی شود. 

تشریح گزینه ها:

گزینه 1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن / آخرین هجای مصراع دوم کشیده است. 

گزینه 2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن / آخرین هجای هر دو مصرع کشیده است. 

گزینه 3( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن / آخرین هجای مصراع دوم کشیده است. 

نکته: فقط کافی است که کلمات آخر هر مصراع را بررسی کنید و ببینید آخرین هجای آن ها بلند است یا نه.

 گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

وزن این بیت »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است و مصراع دوم دارای ابدال است. 

تشریح گزینه ها:

گزینه 2( فعولن فعولن فعولن فعل / اختیار ابدال ندارد.

گزینه 3( فاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن / اختیار ابدال ندارد.

گزینه 4( فعولن فعولن فعولن فعولن / اختیار ابدال ندارد.

نکته: فقط کافی است که کلمات آخر هر مصراع را بررسی کنید و ببینید آخرین هجای آن ها بلند است یا نه.

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: مستفعل فاعالت مفعولن یا مفعول مفاعلن مفاعلین

گزینه ی 2: مفعول مفاعلین مفعول مفاعلین یا مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن

گزینه ی 4: مستفعل فاعالت مستفعل فع یا مفعول مفاعلن مفاعیل فعل

 گزینه ی »4« (     سوال

وزن همه ابیات »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن است که در گزینه های 1، 2 و 3 در مصرع اول به جای فعالتن فاعالتن آورده شده است. 

نکته: در این تیپ سال تنها کافی است رکن اول گزینه ها را بررسی کنید و نیازی به بررسی تمام بیت نیست.

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

وزن این بیت »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است و در مصرع اول دارای اختیار قلب است. 

تشریح گزینه ها: 

گزینه 1( مفتعلن مفتعلن فاعلن / اختیار قلب ندارد. 

گزینه 2( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع / اختیار قلب ندارد. 

گزینه 4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن / اختیار قلب ندارد.
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 گزینه ی »4« صحیح است.(     سوال

وزن گزینه 4 »فعولن فعولن فعولن فعل« است که هیچ اختیار وزنی در آن دیده نمی شود. 

تشریح گزینه ها:

گزینه 1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن / آخرین هجای مصراع دوم کشیده است. 

گزینه 2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن / آخرین هجای هر دو مصرع کشیده است. 

گزینه 3( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن / آخرین هجای مصراع دوم کشیده است. 

نکته: فقط کافی است که کلمات آخر هر مصراع را بررسی کنید و ببینید آخرین هجای آن ها بلند است یا نه.

 گزینه ی »1« صحیح است.(     سوال

وزن این بیت »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن« است و مصراع دوم دارای ابدال است. 

تشریح گزینه ها:

گزینه 2( فعولن فعولن فعولن فعل / اختیار ابدال ندارد.

گزینه 3( فاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن / اختیار ابدال ندارد.

گزینه 4( فعولن فعولن فعولن فعولن / اختیار ابدال ندارد.

نکته: فقط کافی است که کلمات آخر هر مصراع را بررسی کنید و ببینید آخرین هجای آن ها بلند است یا نه.

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی 1: مستفعل فاعالت مفعولن یا مفعول مفاعلن مفاعلین

گزینه ی 2: مفعول مفاعلین مفعول مفاعلین یا مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن

گزینه ی 4: مستفعل فاعالت مستفعل فع یا مفعول مفاعلن مفاعیل فعل

 گزینه ی »4« (     سوال

وزن همه ابیات »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن است که در گزینه های 1، 2 و 3 در مصرع اول به جای فعالتن فاعالتن آورده شده است. 

نکته: در این تیپ سال تنها کافی است رکن اول گزینه ها را بررسی کنید و نیازی به بررسی تمام بیت نیست.

 گزینه ی »3« صحیح است.(     سوال

وزن این بیت »مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن« است و در مصرع اول دارای اختیار قلب است. 

تشریح گزینه ها: 

گزینه 1( مفتعلن مفتعلن فاعلن / اختیار قلب ندارد. 

گزینه 2( مفتعلن فاعالت مفتعلن فع / اختیار قلب ندارد. 

گزینه 4( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن / اختیار قلب ندارد.
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پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

1121141161281310141214

2322342262182210221222

3323443463283110321234

4424344264384410431243

۵22۵24۵16۵48۵110۵112۵2

6426346466186310631262

۷32۷24۷46۷38۷310۷112۷1

8128248168488210841282

9329449169289310921293

102303۵03۷0390211041302

111311۵12۷1391111141313

123323۵21۷2192311211324

134333۵34۷3393411331332

141342۵44۷4494211431344

1۵13۵4۵۵4۷۵29۵211۵413۵4

163362۵63۷6396111611361

1۷33۷1۵۷3۷۷49۷211۷313۷2

184383۵82۷8398411831382

191394۵94۷9399111921394

204404604804100412011403

عروض و قافیه
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575

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

1121141161281310141214

2322342262182210221222

3323443463283110321234

4424344264384410431243

۵22۵24۵16۵48۵110۵112۵2

6426346466186310631262

۷32۷24۷46۷38۷310۷112۷1

8128248168488210841282

9329449169289310921293

102303۵03۷0390211041302

111311۵12۷1391111141313

123323۵21۷2192311211324

134333۵34۷3393411331332

141342۵44۷4494211431344

1۵13۵4۵۵4۷۵29۵211۵413۵4

163362۵63۷6396111611361

1۷33۷1۵۷3۷۷49۷211۷313۷2

184383۵82۷8398411831382

191394۵94۷9399111921394

204404604804100412011403

عروض و قافیه

پاسخنامۀکلیدی ی
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ن ا
نو

 ف
 و

وم
عل
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پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

141316231833204422۵3246426۷4

14231632184220۵3226324۷22681

1433164318۵1206222۷324842693

144116۵4186420۷3228324912۷03

14۵4166418۷2208322942۵042۷12

146316۷41882209323032۵142۷21

14۷216821893210423122۵232۷34

148216941903211223242۵322۷44

14941۷041912212423342۵432۷۵2

1۵011۷121922213223422۵۵42۷63

1۵131۷231934214223۵42۵612۷۷4

1۵241۷33194321۵223632۵۷32۷81

1۵341۷4119۵1216423۷12۵832۷93

1۵441۷۵2196321۷123822۵912801

1۵۵41۷6219۷22182239426022813

1۵641۷۷219822193240226122823

1۵۷21۷8419932201241226222834

1۵821۷9120022211242226312843

1۵931803201122212433264128۵2

1604181120232234244226۵42862

161418222033224424۵4266128۷4
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پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

2883309333023۵133۷2439344144

2894310133113۵233۷31394441۵2

2903311333233۵323۷4239۵34164

2914312233343۵433۷۵3396241۷3

2921313333433۵۵23۷6339۷44184

2932314433۵33۵623۷۷139844192

294431۵233623۵۷23۷8339924204

29۵1316233۷33۵843۷9340034212

296331۷133813۵91380240134222

29۷1318433933603381440214232

2983319134043612382440334242

29933202341136233833404442۵2

3003321434233631384340۵24263

301132233434364438۵3406342۷2

30243234344136۵2386140۷14283

3034324134۵4366338۷440824293

304332۵3346136۷2388240934304

30۵2326134۷33681389341034312

306232۷434843691390341144323

30۷4328234913۷03391341234333

308432943۵013۷11392341344343



پاسخنامۀ عروض و قافیه

577

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

2883309333023۵133۷2439344144

2894310133113۵233۷31394441۵2

2903311333233۵323۷4239۵34164

2914312233343۵433۷۵3396241۷3

2921313333433۵۵23۷6339۷44184

2932314433۵33۵623۷۷139844192

294431۵233623۵۷23۷8339924204

29۵1316233۷33۵843۷9340034212

296331۷133813۵91380240134222

29۷1318433933603381440214232

2983319134043612382440334242

29933202341136233833404442۵2

3003321434233631384340۵24263

301132233434364438۵3406342۷2

30243234344136۵2386140۷14283

3034324134۵4366338۷440824293

304332۵3346136۷2388240934304

30۵2326134۷33681389341034312

306232۷434843691390341144323

30۷4328234913۷03391341234333

308432943۵013۷11392341344343



علوم و فنون ادبی
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پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

43۵34۵634۷۷14984۵193۵403۵613

43644۵۷34۷834993۵201۵413۵622

43۷44۵834۷94۵002۵214۵424۵633

43844۵934802۵013۵222۵434۵643

439246034813۵021۵232۵441۵6۵2

440146144824۵033۵241۵4۵3۵664

441446224831۵041۵2۵2۵464۵6۷3

442146314841۵0۵3۵261۵4۷2۵682

4433464348۵3۵063۵2۷3۵482۵691

444446۵14861۵0۷2۵282۵494۵۷03

44۵1466248۷4۵082۵294۵۵04۵۷13

446246۷34883۵093۵302۵۵13۵۷24

44۷446824893۵104۵313۵۵22۵۷34

448246914904۵111۵323۵۵32۵۷42

44944۷014914۵123۵332۵۵41۵۷۵4

4۵034۷134922۵134۵344۵۵۵2۵۷61

4۵124۷234933۵141۵3۵2۵۵61۵۷۷2

4۵224۷334941۵1۵1۵361۵۵۷4۵۷84

4۵314۷4149۵1۵164۵3۷4۵۵81۵۷91

4۵414۷۵34964۵1۷4۵382۵۵92۵803

4۵۵24۷6249۷4۵184۵391۵604۵814
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پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

۵8226031624464۵3666268۷3۷082

۵831604362۵3646466۷46882۷092

۵84460۵4626464۷366846893۷103

۵8۵3606362۷1648166936901۷112

۵86260۷1628364926۷046914۷121

۵8۷4608262916۵016۷126924۷133

۵883609263036۵116۷246931۷141

۵893610363136۵246۷346944۷1۵3

۵904611163246۵346۷4269۵1۷164

۵913612363326۵446۷۵26961۷1۷2

۵922613363446۵۵26۷6369۷2۷182

۵931614163۵26۵616۷۷46982۷191

۵94461۵163626۵۷46۷816994۷203

۵9۵3616363۷16۵826۷93۷003۷213

۵96261۷463846۵916803۷013۷221

۵9۷16183639366046811۷022۷231

۵9826192640366146824۷031۷242

۵9936201641266216834۷041۷2۵4

60016212642466316843۷0۵1۷264

601362236431664468۵4۷061۷2۷1

60226231644266۵16862۷0۷3۷283



پاسخنامۀ عروض و قافیه

579

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

۵8226031624464۵3666268۷3۷082

۵831604362۵3646466۷46882۷092

۵84460۵4626464۷366846893۷103

۵8۵3606362۷1648166936901۷112

۵86260۷1628364926۷046914۷121

۵8۷4608262916۵016۷126924۷133

۵883609263036۵116۷246931۷141

۵893610363136۵246۷346944۷1۵3

۵904611163246۵346۷4269۵1۷164

۵913612363326۵446۷۵26961۷1۷2

۵922613363446۵۵26۷6369۷2۷182

۵931614163۵26۵616۷۷46982۷191

۵94461۵163626۵۷46۷816994۷203

۵9۵3616363۷16۵826۷93۷003۷213

۵96261۷463846۵916803۷013۷221

۵9۷16183639366046811۷022۷231

۵9826192640366146824۷031۷242

۵9936201641266216834۷041۷2۵4

60016212642466316843۷0۵1۷264

601362236431664468۵4۷061۷2۷1

60226231644266۵16862۷0۷3۷283



علوم و فنون ادبی

580

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

۷294۷۵04۷۷13۷924813283428۵۵3

۷302۷۵13۷۷21۷931814383۵48۵61

۷314۷۵22۷۷34۷94381۵483648۵۷2

۷323۷۵32۷۷41۷9۵1816383۷28۵81

۷333۷۵44۷۷۵4۷96181۷183838۵93

۷344۷۵۵4۷۷62۷9۷1818383938601

۷3۵1۷۵63۷۷۷2۷982819484048614

۷361۷۵۷2۷۷83۷991820484138623

۷3۷4۷۵81۷۷948004821284218631

۷381۷۵92۷8038012822284318642

۷392۷603۷81380238233844286۵3

۷403۷611۷8218034824384۵48664

۷413۷622۷834804482۵3846286۷3

۷424۷631۷84380۵2826284۷38681

۷431۷641۷8۵3806482۷284848693

۷442۷6۵4۷86180۷2828484948۷03

۷4۵3۷662۷8۷4808482938۵018۷14

۷464۷6۷4۷881809383028۵128۷23

۷4۷2۷684۷894810283138۵218۷33

۷482۷692۷902811383228۵328۷42

۷493۷۷02۷911812483318۵448۷۵4

پاسخنامۀ عروض و قافیه

581

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

8۷6289۷4918393939603981310022

8۷۷48983919194049612982310034

8۷818993920194129621983210043

8۷9490029211942296319841100۵3

8804901392249434964298۵310064

881390249234944396۵29862100۷2

88229031924494۵3966398۷310082

8831904392۵1946396۷1988310094

884490۵4926294۷29682989310104

88۵2906292۷294829692990210112

886190۷3928294949۷01991410122

88۷3908192949۵049۷13992410131

8884909493019۵139۷23993310143

8892910493129۵239۷339943101۵4

8904911393229۵319۷4299۵410164

8913912393319۵449۷۵19963101۷1

8922913293429۵۵29۷6199۷110183

8934914493۵19۵629۷۷49984101942

89491۵393629۵۷39۷81999410204

89۵3916193۷49۵839۷911000310212

896291۷93829۵9298021001410222



پاسخنامۀ عروض و قافیه

581

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

8۷6289۷4918393939603981310022

8۷۷48983919194049612982310034

8۷818993920194129621983210043

8۷9490029211942296319841100۵3

8804901392249434964298۵310064

881390249234944396۵29862100۷2

88229031924494۵3966398۷310082

8831904392۵1946396۷1988310094

884490۵4926294۷29682989310104

88۵2906292۷294829692990210112

886190۷3928294949۷01991410122

88۷3908192949۵049۷13992410131

8884909493019۵139۷23993310143

8892910493129۵239۷339943101۵4

8904911393229۵319۷4299۵410164

8913912393319۵449۷۵19963101۷1

8922913293429۵۵29۷6199۷110183

8934914493۵19۵629۷۷49984101942

89491۵393629۵۷39۷81999410204

89۵3916193۷49۵839۷911000310212

896291۷93829۵9298021001410222



علوم و فنون ادبی

582

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

1023310441106۵210864110۷41128311494

10244104۵110663108۷3110841129311۵04

102۵210464106۷310884110931130211۵12

10263104۷21068210894111021131311۵24

102۷3104841069310904111141132111۵32

102811049110۷0210914111221133211۵43

1029210۵0310۷1210922111331134111۵۵3

1030110۵1410۷241093211141113۵111۵63

1031310۵2310۷3410942111۵41136411۵۷4

1032210۵3210۷44109۵111161113۷311۵82

1033310۵4410۷۵310961111۷41138211۵92

1034210۵۵410۷62109۷4111821139411604

103۵310۵6110۷۷310983111941140211611

1036210۵۷210۷8310993112041141111621

103۷210۵8310۷9211002112111142211634

1038210۵921080311013112231143111644

103941060210812110221123211442116۵4

1040310612108241103411242114۵211662

10411106231083211044112۵311463116۷2

104221063310843110۵211264114۷211681

1043410643108۵411063112۷41148211691

پاسخنامۀ عروض و قافیه

583

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

11۷0111912121211233312۵4412۷۵212962

11۷1411924121321234312۵۵412۷64129۷2

11۷211193112141123۵412۵6412۷۷212982

11۷3111942121۵21236312۵۷212۷8312993

11۷42119۵112161123۷412۵8312۷9313004

11۷۵311964121۷11238412۵921280213012

11۷61119۷21218212394126031281413023

11۷۷3119831219412404126141282113032

11۷84119931220312411126231283413043

11۷931200212212124231263212843130۵2

1180112013122231243112644128۵413061

11813120211223212443126۵212863130۷4

118211203312243124۵312662128۷113084

1183212044122۵212463126۷41288213094

11844120۵112264124۷3126811289313102

118۵112063122۷312482126911290313111

11864120۷3122821249212۷041291213123

118۷4120821229412۵0112۷121292113134

11884120941230412۵1212۷231293213142

11893121031231112۵2112۷3312944131۵3

11901121111232412۵3112۷44129۵413161



پاسخنامۀ عروض و قافیه

583

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

11۷0111912121211233312۵4412۷۵212962

11۷1411924121321234312۵۵412۷64129۷2

11۷211193112141123۵412۵6412۷۷212982

11۷3111942121۵21236312۵۷212۷8312993

11۷42119۵112161123۷412۵8312۷9313004

11۷۵311964121۷11238412۵921280213012

11۷61119۷21218212394126031281413023

11۷۷3119831219412404126141282113032

11۷84119931220312411126231283413043

11۷931200212212124231263212843130۵2

1180112013122231243112644128۵413061

11813120211223212443126۵212863130۷4

118211203312243124۵312662128۷113084

1183212044122۵212463126۷41288213094

11844120۵112264124۷3126811289313102

118۵112063122۷312482126911290313111

11864120۷3122821249212۷041291213123

118۷4120821229412۵0112۷121292113134

11884120941230412۵1212۷231293213142

11893121031231112۵2112۷3312944131۵3

11901121111232412۵3112۷44129۵413161



علوم و فنون ادبی

584

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

131۷11338413۵9113802

13184133941360213814

13192134041361413822

13201134131362113833

13211134231363413842

132221343313644138۵2

1323313442136۵213864

13242134۵313661138۷4

132۵313461136۷113882

13262134۷11368113893

132۷1134811369413902

132831349213۷0213914

1329113۵0313۷1313924

1330113۵1213۷2313932

1331213۵2413۷3313942

1332113۵3213۷41139۵3

1333413۵4413۷۵213964

1334313۵۵313۷64139۷1

133۵413۵6213۷۷213983

1336413۵۷413۷8413994

133۷113۵8413۷9314003

علوم و فنون ادبی
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