
 

 

 

 

است؟                   « ناهمسان»وزن چند گزینه -1  

الف(جان فریبرز از این شرف طرب افزود                                      ب(خواهی که کاروان سالمت بود تو را    

د(در شهر ز خویش زاهدی کردم      ج(آن روز مبادم من و آن روز مبادا                                 

(چهار4(سه                                      3(دو                                      2(یک                                  1  

                                                                                                      کرد؟                  تقسیم بندی « سه،چهار،چهار و سه»ام گزینه را به لحاظ تعداد هجاها می توان به صورت پایه های آوایی کد-2

  

زودهزار سال به امید تـــو تـــوانـــــــــــم بـــــــود                       هـــر آن گهــــــــــی که بیایم هنــــوز باشـــد (1  

پــــس ســـال و مــــاه و وقــــت در او از کجا بود        ــــــــــــــد               د است تا ابــــ(پایـــان عاشقـی نـه پدی2  

ای تــــــو(چنــدان که جــــــــــــــــــفا کنــــــــی روا دارم                       بـــــــــــــر دیده و دل کشــــــم جفــــــــــ3  

افتـــد ز فلک هـــــر دهم پیــشش به زمیـــن انــدر                       و مظلومان( از طلعـت و رخسارش خورشید چ4  

؟وزن کدام گزینه متفاوت است-3  

(با چــــون خـــودی درافکن اگــــر پنجه می کنــی                         مــــا خـــود شکسته ایم چه باشد شکســـــت مـــــا1   

(در زلف تـــو تـــاب و گره و بند و شکنج است                           در چشــــم تـــو مکر و حیـل و زرق و فســون است2  

اشــق بی مونـس و بی یــــــــــار                            فریـــاد همــــــــــی خواهم و فریادرســـــــــم نیســــت(امروز منم ع3  

(قــاف از خبر هیبــت این خـــوف به تحقیق                               چـــــون سیـــــن ســالت ز پی خواجـــه روان اســــت4  

هجاهای هر پایه در جداسازی پایه های آوایی بیت زیر، در کدام گزینه درست آمده است؟        )گزینهتعداد -4  

روز شـــــود در شـــــمارم از غـــــــم جـــانـــــــان                     خـــــود عمـــــــل عاشـــــقی شمــــار نیرزد        

دو-سه-چهار-(چهار4سه               -چهار –سه  –(چهار 3دو              –چهار –سه -(چهار2یک       -چهار-چهار-(چهار1  

وزن کدام گزینه در مقابل آن به درستی بیان شده است؟                                                    )قلم چی/آبان-5  

م چه خوش بود به خدا )مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن((به گفت هیچ نیایم چو پر بود دهنم / سر حدیث نخار1    

(جان را من آفریدم و دردیش داده ام / آن کس که درد داده همو سازدش دوا )مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل(2    

(خوشدلم از یار همچنانک تو دیدی / جان پر انوار همچنانک تو دیدی        )مفتعلن فاعالت مفتعلن فع(3    

ان در هوای خاک درش / می رود آب دیده ام که مپرس                )فاعالتن فاعالتن فعلن((آن چن4    

 "پاسخــــــــــــــــــــــــــستــــــــان"

،بیت الف:مفتعلن فاعالت مفتعلن فع   )ناهمسان( ؛ بیت ب:مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن   )ناهمسان(3گزینه ی          پاسخ-1  

بیت ج:مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستف)نظم همسان آن بر نظم ناهمسان آن برتری دارد(                

 

 



بیت د:مفعول مفاعلن مفاعیلن یا مستفعلن فاعالت مستفعلن   )ناهمسان(              

است.:مفعول مفاعلن مفاعیلن یا مستفعلن فاعالت مفعولن  2وزن بیت  ،2پاسخ        گزینه ی -2  

:مستفعلن مفاعلن مستفعلن فعل 1،وزن گزینه ی  1پاسخ        گزینه ی -3  

سایر گزیئه ها در وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستف است.                  

،وزن شعر : مفتعلن فاعالت مفتعلن فع است. 1پاسخ       گزینه ی -4  

)مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن(« 1»وزن درست بیت  ، 3ی پاسخ       گزینه -5  

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(«)2»زن درست بیتو                                 

)فاعالتن مفاعلن فعلن(« 4»وزن درست بیت                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


