
 چندتای اّول مربوط می شن به »اختیار زبانی حذف همزه«! اّول بیتا رو بخون و وزنشون رو مشّخص کن. بعد، مراقب همزه ها باش! ببین با توّجه به وزن،  موقع 
خوندن الزمه تلّفظشون کنی یا نه! اّول، پیدا کردن بیتی که حذف همزه داره:

در کدام گزینه از اختیار زبانی »حذف همزه« استفاده شده است؟- 1812
ــت1( تـــا چنـــد تشـــنه بر ســـر آتش توان نشســـت ــ ــ ــ ــ ــان کجاس ــ ــ ــ ــ ــرور آتش نش ــ ــ ــ ــ آن آب روح پ
روزی گـــــــذر نکـــــــرد کـــــــه آن ناتـــــــوان کجاســـــــت2( مـــن خفته هم چو چشـــم تو رنجـــور و در دلت
ــا ــ ــ ــم های مـ ــ ــز چشـــ ــ ــراق به جـــ ــ ـــو کـــــــه چشـــــــمۀ آب روان کجاســـــــت3( در وادی فـــ روشـــــــن بگــــ
گهـــی دهيد گـــر آ کان ســـــــرو گل عـــــــذار مـــــــرا بوســـــــتان کجاســـــــت4( ای دوســـتان چـــه باشـــد ا

شاعر در کدام گزینه از اختیار زبانی »حذف همزه« بهره برده است؟- 1813
که ســـر بـــه کـــوه و بيابـــان تـــو داده ای مـــا را1( صبـــــــا بـــــــه لطـــــــف بگـــــــو آن غـــــــزال رعنـــــــا را
ــــــــــکرخا را؟2( شـــــــکرفروش کـــــــه عمـــــــرش دراز بـــــــاد چـــــــرا ــــــــــی ش ــــــــــد طوط ــــــــــدی نکن تفّق
کــــــــــه پرسشــــــــــی نکنــــــــــی عندليــــــــــب شــــــــــيدا را3( غـــــــرور حســـــــنت اجـــــــازت مگـــــــر نـــــــداد ای گل
ــــــــــا را4( بـــه خلق و لطـــف توان کـــرد صيد اهـــل نظر ــــــــــرغ دان ــــــــــد م ــــــــــد و دام نگيرن ــــــــــه بن ب

اختیار زبانی »حذف همزه« در کدام گزینه دیده می شود؟- 1814
بدين ســـان خواب ها را بـــا تو زيبا می کنم هر شـــب1( تو را گـــم می کنم هر روز و پيدا می  کنم هر شـــب
چـــه آتش ها که در ايـــن کوه بر پا می کنم هر شـــب2( تبی ايـــن کاه را چون کوه ســـنگين می کند آن گاه
کـــه پيچ و تـــاب آتش را تماشـــا می کنم هر شـــب3( تماشـــايی اســـت پيچ و تاب آتش ها خوشا بر من
چگونـــه با جنـــون خود مـــدارا می کنم هر شـــب4( مرا يک شـــب تحّمل کن که تا باور کنی ای دوست

 حاال با صورْت سؤال منفی! یعنی بیتی رو باید پیدا کنی که حذف همزه نداره! 

در همۀ گزینه ها از اختیار زبانی »حذف همزه« استفاده شده است، به جز ................ .- 1815
گويـــی کـــه نيشـــی دور از او در اســـتخوانم می رود1( مـــن مانده ام مهجـــور از او بيچـــاره و رنجور از او
آســـتانم می رود2( گفتم به نيرنگ و فســـون پنهـــان کنم ريش درون بـــر  کـــه خون  نمی ماند  پنهـــان 
ديگر مپـــرس از من نشـــان کز دل نشـــانم می رود3( او مـــی رود دامن کشـــان من زهر تنهايی چشـــان
کـــز عشـــق آن ســـرو روان گويـــی روانـــم می رود4( محمـــل بدار ای ســـاربان تندی مکن بـــا کاروان

در کدام گزینه از اختیار زبانی »حذف همزه« استفاده شده نشده است؟- 1816
تـــو بيـــا کـــز اّول شـــب در صبـــح باز باشـــد1( شـــب عاشـــقان بيدل چه شـــبی دراز باشـــد
گر توانم که ســـفر کنم ز دســـتت بـــه کجـــا َرَود کبوتـــر کـــه اســـير بـــاز باشـــد2( عجب اســـت ا
ک باز باشـــد3( ز محّبتـــت نخواهـــم کـــه نظر کنم بـــه رويت کـــه محـــّب صادق آن اســـت کـــه پا
باشـــد4( بـــه کرشـــمۀ عنايت نگهـــی به ســـوی ما کن نيـــاز  ســـر  ز  دردمنـــدان  دعـــای  کـــه 

اختیارات زبانی آشنا شدی و  با  در جلد درس نامه 
فهمیدی گاهی شاعر، خودش و مخاطبش را مجبور 
تلّفظ، کلمات را طوری  بیان و شیوۀ  تغییر شکل  با  تا  می کند 
این جای کار، به  تا  اگر  بخواند که وزن شعر، »جور دربیاید«. 
طور هم زمان، روی تقطیع و باال بردن توان شنیداری کار نکرده 
باشی، به مشکل برمی خوری؛ بنابراین، اگر الزم است، برگرد به 

درس نامه و دوباره تمرین کن. 
ابتدا از نمونه های ساده شروع می کنیم و هرچه جلوتر می روی، 
کار دشوارتر می شود. با تست ها که پیش بیایی، یاد می گیری. 

سر نخ را بگیر و بیا!
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هنگام خواندن بیت در همۀ گزینه ها »حذف همزه« اتّفاق می افتد، به جز .............. .- 1817
تـــو را در ايـــن ســـخن انـــکار کار مـــا نرســـد1( به ُحســـن خلـــق و وفا کـــس به يار ما نرســـد
يکـــــــی بـــــــه ســـــــّکۀ صاحب عيـــــــار مـــــــا نرســـــــد2( هـــــــزار نقـــــــد بـــــــه بـــــــازار کائنـــــــات آرنـــــــد
ـــــــی ـــــــع و يک ـــــــک ُصن ـــــــد ز کِل ـــــــش برآي ـــــــزار نق بـــــــه دل پذيـــــــری نقـــــــش نـــــــگار مـــــــا نرســـــــد3( ه
گرچـــه ُحسن فروشـــان بـــه جلـــوه آمده انـــد کســـی بـــه ُحســـن و ماحت بـــه يار ما نرســـد4( ا

در همۀ گزینه ها از اختیار زبانی »حذف همزه« استفاده شده است، به جز ................ .- 1818
که هرچـــه بر ســـر مـــا مـــی رود ارادت اوســـت1( ســـــــر ارادت مـــــــا وآســـــــتان حضـــــــرت دوســـــــت
از مـــه و مهر گرچـــه  ا دوســـت2( نظير دوســـت نديـــدم  رخ  مقابـــل  در  آينه هـــا  نهـــادم 
بســـا ســـرا که در اين کارخانه ســـنگ و سبوســـت3( نـــه من ســـبوکش اين ديـــر رندســـوزم و بس
که چـــون ِشـــکنِج ورق هـــای غنچه تو بر توســـت4( صبـــا ز حـــال دل تنـــگ مـــا چه شـــرح دهد

شاعر در سرودن کدام بیت از اختیار زبانی »حذف همزه« استفاده نکرده است؟- 1819
ورنـــه ايـــن صحرا تهـــی از اللۀ ســـيراب نيســـت1( ما بـــه آن گل از وفای خويشـــتن دل بســـته ايم
که کـــس در بند درمـــان نيســـت درد بی دوايان را2( طبيـــب بی مـــرّوت کـــی بـــه بالين فقيـــر آيد
راســـتی بی  عشـــق زندان اســـت بر مـــن زندگانی3( زندگانـــی دور از آن مه هرکـــه خواهد من نخواهم
بـــا لعلـــت آب حيـــوان آبـــی بـــه جـــو نـــدارد4( بـــا رنـــگ و بويـــت ای گل گل رنگ و بـــو ندارد

اختیار زبانی »حذف همزه« در کدام گزینه دیده نمی شود؟ - 1820
در مثـــــــال ذات تـــــــو وصـــــــف نشـــــــان انداختـــــــه1( تـــا دهـــد از تـــو نشـــانی بـــی  نشـــان آدمی
کشـــــــتی مـــــــا در محيـــــــط بی کـــــــران انداختـــــــه2( ای خـــوش ار بينيـــم بی  مـــا گوهر بحـــر بقات
ـــــــه3( ز اســـتماع آن ســـخن مستان عشـــقت صبح وار ـــــــان انداخت ـــــــان در مي ـــــــرده و ج ـــــــاره ک ـــــــه پ جام
کيـــم حيـــران در هـــوای مهـــر تـــو ـــــــه4( ذّره ای خا ـــــــان انداخت ـــــــوری در جه ـــــــودات ش ـــــــر از س در س

در همۀ گزینه ها اختیار زبانی »حذف همزه« وجود دارد، به جز ............ .- 1821
هم چـــون دل تـــو بحـــری در هيـــچ بر نباشـــد1( گفتـــم دل مـــن از خـــون درياســـت گفت آری
ـــزد ـــ ـــهی نخيـ ـــ ـــرو سـ ـــ ـــّدت سـ ـــ ـــر ز قـ ـــ شـــــــيرين تر از دهانـــــــت تنـــــــگ شـــــــکر نباشـــــــد2( مطبوع تـ
ــه ــ ــ ــادۀ مغانـ ــ ــ ــراب خانه از بـ ــ ــ ــر شـ ــ ــ نباشـــد3( پيـ صاحب خبـــر  نگـــردد  بی خبـــر  تـــا 
گر ببينی زان  رو کـــه چشـــم نرگـــس بر ســـيم و زر نباشـــد4( در اشـــک و روی زردم ســـهل اســـت ا

 حاال »تعداِد« حذف همزه ها رو می پرسه.
در همۀ گزینه ها، به جز گزینۀ ................ بیش از یک بار »حذف همزه« صورت گرفته است.- 1822

خون شـــويد آن همه کـــز خود چمن ايجـــاد کنيد1( بيـــدالن چنـــد خيـــال گل و شمشـــاد کنيـــد
گـــر صـــد نوبتـــش چون قـــرص خورشـــيد ــد2( ا ــ ــ ــ ــ ــن آي ــ ــ ــ ــ ــم م ــ ــ ــ ــ ــم آب در چش ــ ــ ــ ــ ببين
ک از کف خويشـــم3( پيـــش آ کـــه بخوانـــی رقـــم ســـينۀ ريشـــم مـــن نامـــۀ افتـــاده بـــه خـــا
جوهـــــــر نالـــــــه در ايـــــــن آينـــــــه محســـــــوس نبـــــــود4( تـــا دل از انجمـــن وصـــل تـــو مأيـــوس نبود

در کدام گزینه اختیار »حذف همزه« بیشتر به  کار رفته است؟- 1823
چو بلبـــل می کنم مســـتی که باغ و بوســـتان ديدم1( خـــدا را شـــکر ديگر بـــار روی دوســـتان ديدم
ميـــان راحـــت افتـــادم چو رنـــج بی کـــران ديدم2( مـــراد من ميـــان يـــار بـــود و در کنـــار آمد
بـــه اقبـــال بهـــار ايمن ز تشـــويش خـــزان ديدم3( من آن مـــرغ خوش الحانم که بيرون از قفس خود را
بگـــو اين دولـــت از يُمن شـــه صاحب قـــران ديدم4( »کمال« آن دم که خواهی ديد با ياران قرين خود را

 یه کم پیشرفته تر:
در بیت های زیر چند بار از اختیار »حذف همزه« استفاده شده است؟  - 1824

دارم»سـتم از کسـی اسـت بر من کـه ضرورت اسـت بردن آه  نـــه مجـــال  نه قـــرار زخم خـــوردن 
چـــه مرا بِـــه از گدایی؟ چـــو تو پادشـــاه دارمتن مـــن فـــدای جانت، ســـر بنده وآســـتانت
برآمد که ســـتاره ای  امشب  یارب  دارم«چه شب اســـت  ماه  مهر  نه  و  نه عشـــق خورشـــید  دگر  که 

4( هشت 3( هفت  2( شش  1( پنج 
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 این سؤاال یه نکتۀ خیلی مهم رو می پرسن: این که حذف همزه، روی وزن اثر داره یا نه! حواست به نوِن ساکن بعد از مصّوت بلند باشه، بقّیه ش حلّه! درس نامه 
رو خونده باشی، االن می دونی باید چی کار کنی!

در کدام گزینه به کار بردن اختیار »حذف همزه« تأثیری در نتیجۀ تقطیع هجایی ندارد؟ 8 1825

بـــــــار خاطـــــــر طلبـــــــد هرکـــــــه ز بـــــــار اندیشـــــــد1( در چنیـــن بادیـــه اندیشـــۀ ســـر نتـــوان کرد
کن بت خانـــــــه ای ز خرقـــــــه بـــــــرون آی معتکــــــــــف کعبـــــــــــه را صلیــــــــــب نباشـــــــد2( ســـــــا
که چون ســـروی به  رقـــص آید مرا از رقـــص وادارد3( مـــرا در مجلس خوبان ســـماع انس کی باشـــد
از مهر توســـت ســـرگردان گرچـــــــه مهـــــــر تـــــــو در آســـــــمان نمی گنجـــــــد4( چو آســـمان دلـــم  ا

 و اینم یه مدل دیگه ش!
»حذف یا عدم حذف« کدام همزه تأثیری در وزن بیت زیر ندارد؟8 1826

ــه ره دیــد و گریبانــش گرفــت  مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست«»محتســب، مســتی ب

4( چهارم 3( سوم  2( دوم  1( اّول 

 حاال می رسیم به اختیار »تغییر کّمّیت مصّوت«! قبل از این  که سراغ بیتا بریم، واسه یادآوری، این یه دونه سؤال رو ببین تا موضوع دستت بیاد!
با توّجه به تقطیع در چند مورد »اختیار زبانی« به کار رفته است؟8 1827

»شب و روز:  ـ ـ  / بهار از ما:  ـ ـ ـ / بهانه:  ـ ـ / آشیانه: ـ  ـ  / جان می دهم: ـ ـ  ـ / تو گفتی: ـ ـ ـ / بیابان ها:  ـ ـ ـ / 
آرزویی: ـ   ـ / ساقی ما: ـ   ـ / جادویی: ـ  ـ«

4( نه  3( هشت   2( هفت   1( شش  

 گرفتی قضّیه رو؟ حاال می تونیم بریم سر اصل مطلب! اوّل »تغییر کّمّیت مصّوت کوتاه به بلند«. برای شروع، چندتا نمونۀ ساده گذاشتیم تا بیتا رو بخونی و این اختیار رو 
توی وزنشون بررسی کنی. اگه مجبور شدی، تقطیع هم بکن! واسه اّوالی کار، عیبی نداره، اّما فقط »اگه مجبور شدی«! پاسخ تشریحی یادت نره که این جا خیلی به کار میاد!

در چندمین هجای بیت زیر اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« به  کار رفته است؟8 1828
تـــــو را گـــــر خاطـــــر مهـــــر اســـــت و گـــــر کیـــــن«»مـــــن از مهـــــری کـــــه دارم برنگـــــردم

4( هجای 9 مصراع دوم 3( هجای 6 مصراع دوم  2( هجای 5 مصراع دوم  1( هجای 1 مصراع دوم 
در کدام یک از هجاهای بیت زیر از اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« استفاده شده است؟8 1829

ــم دارم ــ ــراغ چشـ ــ ــو چـ ــ ــب چـ ــ ــر شـ ــ تـــــا چشـــــم مـــــن و چـــــراغ مـــــن کـــــو«»هـ

4( هجای 5 مصراع دوم 3( هجای 8 مصراع دوم  2( هجای 4 مصراع اّول  1( هجای 3 مصراع اّول 
در چندمین هجای بیت زیر اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« دیده می شود؟8 1830

ندیده ام دیگـــر  تـــو  لطف  بـــه  آدمـــی  این صـــورت و صفت کـــه تو داری فرشـــته ای«»من 

4( هجای 8 مصراع دوم 3( هجای 4 مصراع دوم  2( هجای 7 مصراع اّول  1( هجای 6 مصراع اّول 
کدام هجای بیت زیر مشمول اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« شده است؟8 1831

ــردم ــ ــه نگـ ــ ــو بیگانـ ــ ــیر از تـ ــ ــه شمشـ ــ ــنایی«»بـ ــ ــاز آشـ ــ ــه بـ ــ ــت از دیرگـ ــ ــه هسـ ــ کـ

4( هجای 5 مصراع دوم 3( هجای 1 مصراع دوم  2( هجای 8 مصراع اّول  1( هجای 5 مصراع اّول 
در چندمین هجای بیت زیر اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« به کار رفته است؟8 1832

ســـودایی«»نـــه من تنهـــا گرفتارم بـــه دام زلـــف زیبایی و  دارند  ســـری  دالرامی  با  هرکس  که 

4( هجای 14 مصراع دوم 3( هجای 13 مصراع دوم  2( هجای 13 مصراع اّول  1( هجای 11 مصراع اّول 
از میان هجاهای بیت زیر، در چندمین هجا اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« اتّفاق افتاده است؟8 1833

ـــــی ـــــچ عذاب ـــــد هی ـــــو دردش نکن ـــــاد ت ـــــا ی بنـــدۀ خـــود خوان«»ب باری بـــه طریـــق کرمم 

4( هجای 6 مصراع دوم 3( هجای 3 مصراع دوم  2( هجای 4 مصراع اّول  1( هجای 3 مصراع اّول 
شاعر در چندمین هجای بیت زیر از اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« کمک گرفته است؟8 1834

برداشـــتی«»گفته بودی بـــا تو درخواهم کشـــیدن جام وصل جفا  شمشـــیر  ناخورده  جرعـــه ای 

4( هجای 9 مصراع دوم 3( هجای 6 مصراع دوم  2( هجای 14 مصراع اّول  1( هجای 6 مصراع اّول 
در چندمین هجای بیت زیر اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« به کار رفته است؟8 1835

نیســـت و  اندر جهان  ـــــی«»معروف شـــد حکایتـــم  ـــــم حکایت ـــــه بگوی ـــــال آن  ک ـــــو مج ـــا ت ــ ب

4( هجای 5 مصراع دوم 3( هجای 2 مصراع دوم  2( هجای 13 مصراع اّول  1( هجای 8 مصراع اّول 
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در کدام هجای بیت زیر اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« وجود دارد؟- 1836
ــردی ــ ــد کـ ــ ــم را صیـ ــ ــرغ دلـ ــ ــان مـ ــ ــیمن«»چنـ ــ ــد نشـ ــ ــازش دل نمی خواهـ ــ ــه بـ ــ کـ

4( هجای 5 مصراع دوم 3( هجای 1 مصراع دوم  2( هجای 8 مصراع اّول  1( هجای 4 مصراع اّول 
چندمین هجای بیت زیر با اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« خوانده می شود؟- 1837

ـــــکاران«»بگذاشـــــتند مـــــا را در دیـــــده آب حســـــرت ـــــم گناه ـــــت چش ـــــو در قیام ـــــان چ گری

4( هجای 9 مصراع دوم 3( هجای 3 مصراع دوم  2( هجای 10 مصراع اّول  1( هجای 8 مصراع اّول 
سراینده در چندمین هجای بیت زیر از اختیاِر شاعرِی زبانی برای »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« استفاده کرده است؟- 1838

چـــــو بلبـــــل در قفـــــس روز بهـــــاران«»دلـــــم در بنـــــد تنهایـــــی بفرســـــود

4( هجای 8 مصراع دوم 3( هجای 1 مصراع دوم  2( هجای 9 مصراع اّول  1( هجای 5 مصراع اّول 
هنگام خواندن چندمین هجای بیت زیر باید از اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« استفاده کرد؟- 1839

خرامان«»دل می تپـــد انـــدر بر »ســـعدی« چـــو کبوتر کبـــک  بازآمـــدن  و  رفتـــن  زیـــن 

4( هجای 9 مصراع دوم 3( هجای 4 مصراع دوم  2( هجای 11 مصراع اّول  1( هجای 8 مصراع اّول 
کدام هجای بیت زیر با اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« تلّفظ می شود؟- 1840

لبم بـــا هم نمی آید چـــو غنچه روز بشـــکفتن«»هـــزارم درد می باشـــد که می گویم نهـــان دارم

4( هجای 11 مصراع دوم 3( هجای 9 مصراع دوم  2( هجای 5 مصراع دوم  1( هجای 9 مصراع اّول 
در چندمین هجای بیت زیر اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« به کار رفته است؟- 1841

ــن«»ایـــــن قاعـــــدۀ خـــــالف بگـــــذار ــ ــا کـ ــ ــدت رهـ ــ ــوی معانـ ــ ــن خـ ــ ویـ

4( هجای 8 مصراع دوم 3( هجای 3 مصراع دوم  2( هجای 5 مصراع اّول  1( هجای 4 مصراع اّول 
هنگام خواندن بیت زیر، در چندمین هجا باید از اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« استفاده کرد؟- 1842

گرچنـــــد سرکشـــــیده رود ـــــد«»ســـــمند دولـــــت ا ـــاد آری ــ ـــه ی ــ ـــــر تازیان ـــــه س ـــان ب ــ ز همره

4( هجای 11 مصراع دوم 3( هجای 7 مصراع دوم  2( هجای 12 مصراع اّول  1( هجای 3 مصراع اّول 
به ترتیب، کدام هجاهای مصراع اّول بیت زیر، مشموِل تغییر کّمّیت مصّوت شده است و این تغییرات جزو کدام اختیارات دو گانۀ شاعری به  شمار - 1843

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 85( می رود؟ 
وصّیـــت می کنم باشـــید از من باخبر امشـــب«»ز شـــب های دگر دارم تب غم بیشـــتر امشـــب

4( پنجم، نهم ـ وزنی 3( پنجم، نهم ـ زبانی  2( چهارم، دهم ـ وزنی  1( چهارم، دهم ـ زبانی 
در بیت زیر چند بار از اختیار زبانی »تغییر کّمّیت مصّوت کوتاه به بلند« استفاده شده است؟- 1844

ســـاحل ها؟«»شـــب تاریک و بیم موج و گردابـــی چنین هایل ســـبک باران  ما  حال  داننـــد  کجا 

4( يک بار 3( دو بار  2( چهار بار  1( سه بار 

 حاال باید نمونه های اختیار تغییر کّمّیت مصّوت کوتاه به بلند رو بین چندتا بیت پیدا کنی. معلومه که سخت تره و وقت گیرتر! 

در کدام بیت اختیار »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« وجود ندارد؟- 1845
بگيريـــدش که بـــاز از کـــف عنانم مـــی رود بيرون1( ســـواره اينـــک آن ســـرو روانم مـــی رود بيرون
بـــه همراهـــّی آن جـــان جهانـــم مـــی رود بيرون2( دعايی خوانش ای زاهد که چندين خاطر خســـته
گه نخواهد رفـــت جان، يارب چه نام اســـت اين  که هر بار از زبانـــم می رود بيرون3( به جانان گفتنـــم نا
جگردوز اســـت تيـــری کـــز کمانم مـــی رود بيرون4( چه دل ها را که خســـت اين ناله های زار من، يارب

شاعر در همۀ بیت ها از اختیار »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« بهره برده است، به جز ............ . - 1846
توســـت جهان افروز  مهـــر  من  جان  گر ز جـــان مهر تـــو برخيـــزد جهانی گـــو مباش1( هم نشـــين 
بـــر وصـــال دوســـت عمـــر جاودانی گـــو مباش2( يـــک دم وصلـــت ز عمر جاودانم خوش تر اســـت
از مـــن خلوت نشـــين نـــام و نشـــانی گـــو مباش3( در خراب آبـــاد دنيـــا نامـــه ای بی  ننگ نيســـت
چون که من از ســـر گذشـــتم آســـتانی گـــو مباش4( چـــون  که من از پـــا فتادم دســـت گيری گو مخيز
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اختیار »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« هنگام خواندن همۀ بیت ها به کمک خواننده می آید، به جز ............ .- 1847
ــــــــــانيد ــــــــــران مترس ــــــــــن مامتگ ــــــــــرا ز طع کـــــــه بـــــــرگ بيـــــــد ز بـــــــاد هـــــــوا نمی ترســـــــد1( م
ــا نمی ترســـــــد2( مريـــــــض شـــــــوق ز تيـــــــر ســـــــتم نمی رنجـــــــد ــ قتيـــــــل عشـــــــق ز تيـــــــغ جفـــ
کـــــــز آن بتـــــــرس کـــــــه او از خـــــــدا نمی ترســـــــد3( از آن دو جـــادوی عاشـــق کش تـــو می ترســـم
ـــد4( هـــــــزار جـــــــان گرامـــــــی فـــــــدای بااليـــــــت ـــ ـــا نمی ترسـ ـــ ـــق از بـ ـــ ـــتۀ عشـ ـــ ـــه کشـ ـــ ـــا کـ ـــ بيـ

 و نمونه های شمارشی!

تعداد استفاده از اختیار »تغییر کّمّیت مصّوت کوتاه به بلند« در کدام بیت بیشتر است؟ - 1848
پيـــش کليـــم دســـت بـــه در می کنـــی مکـــن1( عـــرض صفـــا به اهـــل هنـــر می کنـــی مکن
در پيـــش پـــای خويـــش نظـــر می کنـــی مکن2( قطـــــــع ره طلـــــــب بـــــــه تأّمـــــــل نمی شـــــــود
هـــر دم خيـــال و  فکـــر دگـــر می کنـــی مکـــن3( فکـــر و خيـــال محـــرم اين شـــاه  راه نيســـت
تـــو سســـت عزم، عـــزم دگـــر می کنـــی مکـــن4( صـــــــدق عزيمـــــــت اســـــــت دليـــــــل ره طلـــــــب

در کدام گزینه  از اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« بیشتر استفاده شده است؟- 1849
من همی کـــردم دعـــا و صبـــح صـــادق می دميد1( گوييـــا خواهد گشـــود از دولتـــم کاری که دوش
بار عشـــق و مفلســـی صعب اســـت می بايد کشيد2( شـــاهدان در جلـــوه و من شرمســـار کيســـه ام
اين قـــدر دانـــم که از شـــعر ترش خـــون می چکيد3( تير عاشـــق کش ندانـــم بر دل »حافـــظ« که زد
ک ک شـــد در عالم رنـــدی چه با دريـــد4( دامنـــی گر چا می بايـــد  نيـــز  نيک نامـــی  در  جامـــه ای 

)اختصاصی انسانی 84(- 1850 ناصرخسرو در کدام بیت، سه بار از اختیار شاعری »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« استفاده کرده است؟ 
ــی ــ ــ ــر بتابـ ــ ــ ــن سـ ــ ــ ــو از آموختـ ــ ــ ــر تـ ــ ــ گـ ــروری را1( ا ــ ــ ــی سـ ــ ــ ــو همـ ــ ــ ــر تـ ــ ــ ــد سـ ــ ــ نجويـ
ـــری را2( بســـــــوزند چـــــــوب درختـــــــان بی بـــــــر ـــ ـــر بی بـ ـــ ـــت مـ ـــ ـــن اسـ ـــ ـــود هميـ ـــ ـــزا خـ ـــ سـ
بـــــــه زيـــــــر آوری چـــــــرخ نيلوفـــــــری را3( درخـــــــت تـــــــو گـــــــر بـــــــار دانـــــــش بگيـــــــرد
ـــری را4( تـــــــو بـــــــا قيـــــــد بـــــــی  اســـــــب پيـــــــش ســـــــواران کــــــــ ـــز چا ـــزاوار جــــــــ نباشــــــــــی ســـــــ

در کدام گزینه »6 بار« از اختیار زبانی »بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه« استفاده شده است؟- 1851
ــــــی ــــــی تويــــ ـــروز در گيتــــ ـــ ـــاه روزگار امــــ ـــ دولتـــــــت آمـــــــوزگار اســـــــت و خـــــــرد پـــــــروردگار1( پادشــــ
ابری که ســـوی ما فرســـتادت خدای مّدتـــــــی بـــــــاران رحمـــــــت بـــــــر زميـــــــن مـــــــا ببـــــــار2( تو يکـــی 
نيک اختری ســـت مايـــۀ  تو  خدمـــت  زان که هســـتی تـــو همـــه نيک اختـــران را اختيار3( اختيـــار 
کـــرده ام بندگی هـــا  او  خدمـــت  در  وآفرين هـــــــا گفتـــــــه او را در خـــــــزان و در بهـــــــار4( ســـال ها 

در کدام بیت از اختیار زبانی »تغییر کّمّیت مصّوت ها« بیشتر استفاده شده است؟- 1852
ز تاب جعد مشـــکينش چـــه خون افتـــاد در دل ها1( بـــه بوی نافـــه ای کآخـــر صبا زان طّره بگشـــايد
جـــرس فريـــاد مـــی دارد کـــه بربنديـــد محمل ها2( مـــرا در منزل جانان چه امن عيـــش چون هر دم
که ســـالک بی خبـــر نبـــود ز راه و رســـم منزل ها3( به می  ســـّجاده رنگين  کن گرت پيـــر مغان گويد
کجـــا داننـــد حال مـــا ســـبک باران ســـاحل ها؟!4( شـــب تاريک و بيـــم موج و گردابـــی چنين هايل

 از این جا می ریم سراغ »تغییر کّمّیت مصّوت بلند به کوتاه«! اگه گوشای تیزی داشته باشی و یاد گرفته باشی توی تشخیص وزن ازشون خوب استفاده کنی، این جا 

کارِت خیلی ساده تره. کافیه بیت رو بخونی و وزنش رو دربیاری و به شکِل خونده شدِن »ی« و »و« خوب گوش بدی! اّول چندتا نمونۀ خاص، ناب و »آموزشی«!

واژۀ »آهو« در کدام گزینه مشمول اختیار زبانی »تغییر کّمّیت مصّوت بلند به کوتاه« نمی شود؟ - 1853
آهــــــــــــوی جان شــــــــــکار بايســـــــــــتی1( خـــــــوک دنياســـــــت صيـــــــد ايـــــــن خامـــــــان
چو آهـــوی منی ای جان ز شـــير نر چـــه غم داری2( چو سرمســـت منی ای جان ز درد سر چه غم داری
دلبـــر و يار ســـير شـــد از ســـخن و دعـــای من3( آه کـــه روز دير شـــد آهوی لطف شـــير شـــد
کاو از دو جهـــــــان بيـــــــرون صحـــــــرای دگـــــــر دارد4( آن آهوی شـــيرافکن پيداســـت در آن چشـــمش
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هنگام خواندن واژۀ »آرزو« در کدام گزینه اختیار زبانی »تغییر کّمّیت مصّوت بلند به کوتاه« پیش می آید؟ - 1854
چه کنـــد که شـــير گـــردن ننهد چو گوســـفندت؟1( گـــرت آرزوی آن اســـت کـــه خون خلـــق ريزی
امشـــب نظر به روی تـــو از خواب خوش تر اســـت2( دوش آرزوی خـــواب خوشـــم بـــود يـــک زمان
گـــر کســـاد شـــکر بايـــدت دهـــن بگشـــای ــــــــــرام3( ا ــــــــــد بخ ــــــــــرو آرزو کن ــــــــــت س ورت خجال
تـــو گوش  مال من ــــــــــم4( عشـــوه مده، که می دهد هجر  ــــــــــو از دل ــــــــــی رود آرزوی ت ــــــــــت دل و نم رف

نخستین واژۀ کدام گزینه مشمول »اختیار زبانی« می شود؟ - 1855
ــود1( کـــــــوی وحـــــــدت کـــــــوی درويشـــــــان بـــــــود  ــ ــ ــان بـ ــ ــ ــۀ ايشـ ــ ــ ــق گفتـ ــ ــ ــب حـ ــ ــ مذهـ
او دريافت گفت آرزو می کـــردم  از ســـگان کيســـت »خاقانـــی« که يابـــد بوی من2( بـــوی وصلـــش 
ــت3( روی ناشســـــــته خوش تـــــــری بنشـــــــين ــ ــ ــ ــ ــو در آب انداخ ــ ــ ــ ــ ــی روی ت ــ ــ ــ ــ کآتش
يکـــــــی ســـــــوی دشـــــــت و دگـــــــر ســـــــوی کـــــــوه4( ســـــــوی خيمـــــــه رفتنـــــــد هـــــــر دو گـــــــروه

 حاال باید هجایی رو که این اختیار توی اون به کار رفته پیدا کنی. به حّق سؤاالی ندیده و حل نکرده! 
در چندمین هجای بیت زیر اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« به کار رفته است؟- 1856

دارد تـــو  وصل  آرزوی  جـــان  به  کـــه  کس  ـــــت آن«»هر  ـــــن اس ـــــر ثم ـــــه محّق ـــــد ک ـــــوار برآی دش

4( هجای 4 مصراع دوم 3( هجای 2 مصراع دوم  2( هجای 8 مصراع اّول  1( هجای 6 مصراع اّول 
در چندمین هجای بیت زیر اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« وجود دارد؟- 1857

تا تـــو در دیوار فکـــرش نقش خود بنگاشـــتی«»ســـــعدی از عقبـــــٰی و دنیـــــا روی در دیـــــوار کـــــرد

4( هجای 15 مصراع دوم 3( هجای 3 مصراع دوم  2( هجای 5 مصراع اّول  1( هجای 2 مصراع اّول 
کدام هجا از میا هجاهای بیت زیر با اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« خوانده می شود؟- 1858

ـــنودم ــ ـــو خش ــ ـــوری از ت ــ ـــه ج ــ ـــا هم ــ ـــن ب ــ ــازردی«»م ــ ــن بیـ ــ ــی ز مـ ــ ــی  گنهـ ــ ــو بـ ــ تـ

4( هجای 8 مصراع دوم 3( هجای 5 مصراع دوم  2( هجای 10 مصراع اّول  1( هجای 6 مصراع اّول 
چندمین هجای بیت زیر مشمول اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« شده است؟- 1859

بناگوش بـــر آن صفحۀ ســـیمین  اســـت  یـــا نقطـــه ای از غالیه بر یاســـمن اســـت آن«»خال 

4( هجای 7 مصراع دوم 3( هجای 4 مصراع دوم  2( هجای 13 مصراع اّول  1( هجای 8 مصراع اّول 
در کدام هجای بیت زیر اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« وجود دارد؟- 1860

ــم ــ ــه عالـ ــ ــز و هرکـ ــ ــه چیـ ــ ــر از همـ ــ کردیـــــم و صبـــــوری از تـــــو نتـــــوان«»صبـ

4( هجای 6 مصراع دوم 3( هجای 5 مصراع دوم  2( هجای 2 مصراع اّول  1( هجای 5 مصراع اّول 
شاعر در چندمین هجای بیت زیر از اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« بهره برده است؟- 1861

چو ســـیل از سر گذشت آن را چه می ترســـانی از باران«»نصیحت گـــوی را از من بگـــو ای خواجه دم درکش

4( هجای 13 مصراع دوم 3( هجای 3 مصراع دوم  2( هجای 9 مصراع اّول  1( هجای 4 مصراع اّول 
هنگام خواندن چندمین هجای بیت زیر اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« دیده می شود؟- 1862

بـــردی خضر ره  تو  زنخـــدان  چاه  ایـــن  بر  ـــــدن«»گر  ـــــوان دی ـــــمه حی ـــــدی از چش ـــــاز آم بی نی

4( هجای 6 مصراع دوم 3( هجای 2 مصراع دوم  2( هجای 13 مصراع اّول  1( هجای 10 مصراع اّول 
در چندمین هجای بیت زیر، الزم است مصّوت بلند را کوتاه تلّفظ کنیم؟- 1863

بندۀ خـــود خوان به طریـــق کرمـــم  ـــــی«»بـــاری  ـــــم جواب ـــــن مویی ـــر ب ــ ـــنوی از ه ــ ـــا بش ــ ت

4( هجای 10 مصراع دوم 3( هجای 4 مصراع دوم  2( هجای 5 مصراع اّول  1( هجای 2 مصراع اّول 

 و حاال بین چندتا بیت. اّول با صورْت سؤال مثبت! 
در کدام گزینه اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« به کار رفته است؟- 1864

ــــــــــی ــــــــــر نتاب ــــــــــن س ــــــــــو از آموخت ــــــــــر ت گ ــروری را1( ا ــ ــ ــ ــ ــو همی س ــ ــ ــ ــ ــر ت ــ ــ ــ ــ ــد س ــ ــ ــ ــ بجوي
ــــــــــی ــــــــــی گواي ــــــــــی داد گفت ــــــــــن هم ــــــــــی2( دل م ــــــــــو جداي ــــــــــرا روزی از ت ــــــــــد م ــــــــــه باش ک
بازارگانـــــــی3( جهانـــــــا چـــــــه بدمهـــــــر و بدخـــــــو جهانـــــــی آشـــــــفته  بـــــــازار  چـــــــو 
کـــــــه تـــــــو بی وفـــــــا در جفـــــــا تـــــــا کجايـــــــی4( ســـــــپردم بـــــــه تـــــــو دل ندانســـــــته بـــــــودم
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اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« در کدام بیت مورد استفادۀ شاعر بوده است؟- 1865
بـــــــر ســـــــر آتـــــــش نـــــــه غريـــــــب اســـــــت جـــــــوش1( گـــــــر يکـــــــی از عشـــــــق بـــــــرآرد خـــــــروش
دامـــــــن عفـــــــوش بـــــــه گنـــــــه بـــــــر بپـــــــوش2( پيرهنـــــــی گـــــــر بـــــــدَرد ز اشـــــــتياق
بلبــــــــــــل بـــــــــــی دل ننشيــــــــــــند خمـــــــوش3( بــــــــــــوی گل آورد نسيـــــــــــــم صبـــــــــــا
ــــد ــــن ره زنـــ ــــرده از ايـــ ــر پـــ ــ گـــ ــــرب ا بازنياينــــــــــــد حريفــــــــــــان بـــــــــــه هـــــــوش4( مطـــ

هنگام کدام گزینه باید از اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« استفاده کنیم؟- 1866
دالويزت1( چه دل ها بردی ای ســـاقی! به ســـاق فتنه انگيزت زنخـــدان  بـــر  چنـــدی  بوســـه  دريغـــا 
ســـپر انداخت عقل از دســـت ناوک هـــای خون ريزت2( خدنـــگ غمزه از هر ســـو نهـــان انداختن تا کی؟
بر او شـــکرانه بـــودی گر بـــدادی ُملـــک پرويزت3( لب شـــيرينت ار شـــيرين بديدی در سخن گفتن
فتنه انگيـــزت4( جهـــان از فتنه و آشـــوب يک چندی برآســـودی و چشـــم  شهرآشـــوب  روی  گرنـــه  ا

 و بعد، با صورْت سؤال منفی، یعنی باید دنبال گزینه ای باشی که این اختیار توش به کار نرفته!

در همۀ ابیات »تغییر مصّوت بلند به کوتاه« وجود دارد؛ به جز ............ .  )اختصاصی انسانی خارج از کشور 98(- 1867
ــــت1( تاتـــــــار هجـــــــر کـــــــرد ســـــــياهّی و عنبـــــــری ــارم آرزوســـ ــ ــ ــوی تاتـ ــ ــ ــــک های آهـ زان مشـــ
فتنـــــــه نشـــــــان جـــــــادوی بيمـــــــارم آرزوســـــــت2( انـــــــدر دلـــــــم ز غمـــــــزۀ غّمـــــــاز فتنه هاســـــــت
ــت3( ســـــــاقّی و ســـــــردهی ز لـــــــب يـــــــارم آرزوســـــــت ــ ــ ــارم آرزوسـ ــ ــ ــــس خّمـ ــ ــتی ای ز نرگـ ــ ــ بدمسـ
از گلشـــــــن وصـــــــال تـــــــو يـــــــک خـــــــارم آرزوســـــــت4( تا ســـوی گلشـــن طرب آيـــم خراب و مســـت

)اختصاصی انسانی 93(- 1868 در همۀ ابیات، به استثنای بیت ............ اختیار زبانی »تغییر مصّوت بلند به کوتاه« صورت گرفته است. 
گرچه ســـخن همی بـــرد قّصـــۀ من به هـــر طرف1( طرف کـــرم ز کس نبســـت ايـــن دل پراميد من
وه کـــه در اين خيـــال کج عمـــر عزيز شـــد تلف2( از خـــم ابـــروی تـــوام هيچ گشايشـــی نشـــد
کـــس نزده اســـت از اين کمـــان تير مـــراد بر هدف3( ابروی دوســـت کی شـــود دســـت کش خيال من؟
پارُدمـــــــش دراز بـــــــاد آن حيـــــــوان خوش علـــــــف4( صوفی شـــهر بين که چون لقمۀ شـــبهه می خورد

در همۀ گزینه ها از اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« استفاده شده است، به جز ........... .- 1869
ـــود ـــد بــــ ـــرا آرزويـــــــی خواهــــ ـــان روز مــــ کنـــــــون پژمـــــــان1( در چنــــ آرزويـــــــی کـــــــه همـــــــی داردم ا
جـــان که بـــه زيـــر آمده بـــاز ســـوی زبَـــر برم2( دوســـت به دســـت آورم نيســـت به هست آورم
شــــــــــب و روز آرزومنــــــــــــــدم بــــــــــه خوابـــــــــــــــی3( بـــــــدان تـــــــا يـــــــک نفـــــــس رويـــــــت ببينـــــــم
هـــم جـــور بِـــْه کـــه طاقـــت شـــوقت نياوريم4( شـــوق اســـت در جدايی و جور اســـت در نظر

در کدام گزینه استفاده از اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« دیده نمی شود؟- 1870
ــردن1( هيـــچ شـــک می نکنم کآهـــوی مشـــکين تتار ــ ــ ــکين خط آهو گـ ــ ــ ــو مشـ ــ ــ ــرم دارد ز تـ ــ ــ شـ
گـــــــر بـــــــاز کننـــــــد از شـــــــکن زلـــــــف تـــــــو تابـــــــی2( از بـــوی تـــو در تـــاب شـــود آهوی مشـــکين
ــــــی3( به چه ديـــر ماندی ای صبح که جـــان من برآمد ـــان ثوابــــ ـــ ـــد مؤّذنــــ ـــ ــــــردی و نکردنــــ ـــزه کــــ ـــ بــــ
ـــی4( ســـرم از خدای خواهـــد که به پايـــش اندر افتد ـــ ـــه در آرزوی آبـ ـــ ـــر کـ ـــ ـــرده بهتـ ـــ ـــه در آب مـ ـــ کـ

در همۀ گزینه ها از اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« استفاده شده است، به جز ........... .- 1871
بـــه خراميـــدن طاووس ماند  به چـــه  غمـــــــزت بـــــــه نگـــــــه کـــــــردن آهـــــــوی رميـــــــده1( ميلـــت 
ــن2( گـــر ســـر مـــا خواهـــی اينـــک جان و ســـر ــ ــ ــال و تـ ــ ــ ــک مـ ــ ــ ــا داری اينـ ــ ــ ــر مـ ــ ــ ور سـ
گـــــــر بـــــــاده از ايـــــــن خـــــــم دهـــــــد خرقـــــــۀ صوفـــــــی ببـــــــرد می فـــــــروش3( ســـــــاقی ا
گـــر زخـــم خـــوری غـــم مخور ــدگار4( »ســـعدی« ا ــ ــ ــَود داغ خداونــــــ ــ ــ ــر بــــــ ــ ــ فخــــــ

همۀ گزینه ها با کمک گرفتن از اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« سروده شده اند، به جز ........... .- 1872
برنگيـــــــرم وگـــــــرم چشـــــــم بدوزنـــــــد بـــــــه تيـــــــر1( مـــن از اين هـــر دو کمان خانۀ ابروی تو چشـــم
کـــه بـــه ديوانگـــی از عشـــق تـــو فرهـــاد زمانم2( گـــر تو شـــيريِن زمانـــی نظری نيز بـــه من کن
کـــت افتم ور به بادم می رود ســـر کان کـــه در پای تو ميرد جان به شـــيرينی ســـپارد3( روزی انـــدر خا
بنــــــد ـــد4( ای ديـــو سپيــــــــد پــــــــای در  ـــ ـــی ای دماونــــــــــ ـــ ـــد گيتـــــــــ ـــ ای گنبـــــــــ
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در کدام گزینه اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« به کار نرفته است؟- 1873
ــر1( ببايـــــــد هـــــــوس کـــــــردن از ســـــــر بـــــــه در ــ ــ ــه سـ ــ ــ ــد بـ ــ ــ ــازی آمـ ــ ــ ــه دور هوس بـ ــ ــ کـ
ـــــــم ـــــــو باش ـــــــرم در آرزوی ت ـــــــه بمي ـــــــس ک ک کوی تو باشـــم2( در آن نف بـــدان اميد دهـــم جان که خـــا
ــروش ــ ــ ــی جوفـ ــ ــ ــوز، بسـ ــ ــ ــتی آمـ ــ ــ هســـــــت در ايـــــــن کـــــــوی کـــــــه گندم نماســـــــت3( راسـ
ــــاده آهويـــــــــــی چنــــــــــــد محکـــــــم شــــــــــده دســـــــت و پـــــــــــای در بنـــــــد4( در دام فتـــــــ

در همۀ گزینه ها از اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« استفاده شده است، به جز ............ . - 1874
ـــم نيســـــــت ـــاری ز کســــ ـــر آزاده غبــــ ـــر خاطــــ ســـرو چمنم شـــکوه ای از خار و خســـم نيســـت1( بــــ
ـــم نيســـــــت2( از کـــــــوی تـــــــو بـــــــی  نالـــــــه و فريـــــــاد گذشـــــــتم ـــوای جرســــ ـــر نــــ ـــۀ عمــــ ـــون قافلــــ چــــ
چـــون خـــار به دامـــان گلی دست رســـم نيســـت3( بی حاصلـــی و خواری مـــن بين کـــه در اين باغ
آزردۀ دردم دو ســـــــه پيمانـــــــه بســـــــم نيســـــــت4( امشـــب رهـــی از ميکـــده بيـــرون ننهـــم پای

شاعر در سرودن همۀ گزینه ها از اختیار زبانی »کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند« استفاده کرده است، به جز ............ .- 1875
بخفـــت برفت ساقی مســـتان  يـــاران  شـــــــاهد مـــــــا برقـــــــرار مجلـــــــس مـــــــا بـــــــردوام1( مطـــرب 
يـــــــک دم ننشســـــــتم کـــــــه بـــــــه خاطـــــــر نگذشـــــــتی2( بســـيار گذشـــتی که نکردی ســـوی ما چشـــم
ليـــک تـــو خـــود فارغـــی از مـــن و افـــکار من3( چـــــــارۀ کارم نهـــــــان گـــــــر بکنـــــــی می تـــــــوان
ـــــــی4( ای آفتـــــــاب روشـــــــن و ای ســـــــايه همـــــــای ـــــــر کن گ ـــــــت ا ـــــــام اس ـــــــو تم ـــــــی از ت ـــــــا را نگاه م

 حاال کاّلً ازت می خواد »تغییر کّمّیت« پیدا کنی! بلند به کوتاه، یا کوتاه به بلندش مهم نیست!
)اختصاصی انسانی خارج از کشور 92(- 1876 در کدام بیت هجاهای 2 و 7 و 9 مصراع اّول با معادل هایشان در مصراع دوم آن بیت یکسان نیستند؟ 

ــی ــ ــ ــی گوايـ ــ ــ ــی داد گفتـ ــ ــ ــن همـ ــ ــ ــی1( دل مـ ــ ــ ــو جدايـ ــ ــ ــرا روزی از تـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــه باشـ ــ ــ کـ
چنـــــــد  آهويـــــــی  فتـــــــاده  دام  ــــد2( در  ــای در بنـــ ــ ــــت و پـــ ــده دســـ ــ ــــم شـــ محکـــ
ــاد ــ ــ ــر دو فريـ ــ ــ ــده و دل هـ ــ ــ ــت ديـ ــ ــ کـــــــه هرچـــــــه ديـــــــده بينـــــــد دل کنـــــــد يـــــــاد3( ز دسـ
ــوالد ــ ــ ــش ز پـ ــ ــ ــری نيشـ ــ ــ ــازم خنجـ ــ ــ ــردد آزاد4( بسـ ــ ــ ــا دل گـ ــ ــ ــده تـ ــ ــ ــر ديـ ــ ــ ــم بـ ــ ــ زنـ

)اختصاصی انسانی 83(- 1877 شاعر در مصراع دوم کدام بیت، از اختیار زبانی »تغییر کّمّیت مصّوت ها« استفاده کرده است؟ 
ــش1( از بهـــر جفـــا ســـوی تو آمـــد، بـــه دِر خويش ــ ــ ــر بتوانيـ ــ ــ ــران  گـ ــ ــ ــذار و ز در دور بـ ــ ــ مگـ
چـــــــون زّر گدازنـــــــده کـــــــه بـــــــر قيـــــــر چکانيـــــــش2( بنگـــر بـــه ســـتاره کـــه بتـــازد ز پـــِس ديو
يـــــــا نســـــــترن تـــــــازه کـــــــه بـــــــر ســـــــبزه نشـــــــانيش3( پرويـــن به چـــه مانَد؟ بـــه يکی دســـتۀ نرگس
هرچنـــــــد کـــــــه جوينـــــــد نيابنـــــــد نشـــــــانيش4( گر نيســـت يخيـــن، چون که چو خورشـــيد برآيد

 و حاال نوبت سؤاالی ترکیبیه. می دونی که ترکیبی ها جّدی ترن و به درد کنکور هم، بیشتر می خورن. اگه سؤاالی قبلی رو درست و کامل حل کرده باشی، این جا کارِت آسونه!
)اختصاصی انسانی 98(- 1878 در کدام بیت اختیار زبانی »تغییر مصّوت کوتاه به بلند و تغییر مصّوت بلند به کوتاه« صورت گرفته است؟  

نيســـت ز روزن دگـــر روشـــنی ايـــن ســـرای را1( داغ محّبـــت اســـت و بس خانه فـــروز جان و دل
مـــزن بيُهشـــی  داروی  را  عقل ســـوز  نيســـت به ســـرمه حاجت آن چشـــم جنون فزای را2( بـــادۀ 
غوطه بـــه زهـــر می دهد طوطـــی خوش نـــوای را3( آن شـــکرين لبی کـــه من نالـــه از او چو نی کنم
را4( ســـوخت بســـاط هســـتی ام ريخت بنای طاقتم آه شکســـته پای  نفـــس دهـــم  از  پـــر  چنـــد 

در کدام گزینه با توّجه به اختیارات شاعری، هر دو نوع تغییر کّمّیت مصّوت ها )بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه و کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند( مشاهده - 1879
می شود؟

ک نيســـــــت ـــا ـــ ـــو رو بـ ـــ ـــت گـ ـــر رفــــ ـــ ـــا گـ ـــ ک نيســـت1( روزهـ تـــو بمـــان ای آن  کـــه چـــون تـــو پا
هنـــــــــــدوی تــــــــــــو خواجـــــــــــۀ اميـــــــــــران2( آهـــــــــــوی تـــــــــــو در شـــــــــــکار شـــــــــيران
ــت3( روزی آن ســـــــلطان تقـــــــوا می گذشـــــــت ــ ــ ــرا و دشـ ــ ــ ــب صحـ ــ ــ ــدی جانـ ــ ــ ــا مريـ ــ ــ بـ
دنبـــال تـــو بـــودن گنـــه از جانـــب ما نيســـت4( چون چشـــم تـــو دل می بـــرد از گوشه نشـــينان

در کدام بیت هر دو اختیار زبانی »تغییر مصّوت بلند به کوتاه و کوتاه به بلند« به گوش می رسد؟- 1880
مـــا گمان هـــا بـــه غـــرور نظـــر خـــود داريـــم1( چيســـت فردوس کـــه در ديدۀ ما جلـــوه کند؟
خشـــت خامی اســـت که در زير ســـر خـــود داريم2( زان همـــه قصـــر کـــه کرديـــم بنا، قســـمت ما
آن چـــــــه از توشـــــــۀ ره بـــــــر کمـــــــر خـــــــود داريـــــــم3( گوشـــۀ دامن خالی اســـت، که چشـــمش مرساد
خجلـــــــت از نخـــــــل دل بی ثمـــــــر خـــــــود داريـــــــم4( خشـــک گرديد و نشـــد طفلی از او شـــيرين کام
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)اختصاصی انسانی 89(- 1881 در کدام بیت هر دو اختیار زبانی »تغییر مصّوت بلند به کوتاه و کوتاه به بلند« به کار رفته است؟ 
بيـــــــش از گليـــــــم خويـــــــش مگـــــــر پـــــــا کشـــــــيده ای1( آن ســـرزنش کـــه کرد تـــو را دوســـت »حافظا«
ــده ای2( از مـــن جدا مشـــو کـــه تـــو ام نـــور ديده ای ــ ــ ــب رميـ ــ ــ ــس قلـ ــ ــ ــان و مونـ ــ ــ آرام جـ
در دلبـــــــری بـــــــه غايـــــــت خوبـــــــی رســـــــيده ای3( از چشـــم بخت خويـــش مبادت گزنـــد از آنک
ـــــــان! ـــــــی زم ـــــــق وی ای مفت ـــــــن ز عش ـــــــم مک معـــــــذور دارمـــــــت کـــــــه تـــــــو او را نديـــــــد ه ای4( َمنع

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 89( - 1882 در کدام بیت اختیار زبانی »تغییر مصّوت کوتاه به بلند و بلند به کوتاه« به کار رفته است؟ 
ـــــــت1( از چاشـــــــنی قنـــــــد مگـــــــو هيـــــــچ و ز شـــــــّکر ـــــــو کام اس ـــــــيرين ت ـــــــب ش ـــــــرا از ل ـــــــه م زان رو ک
پيوســـته چـــو مـــا در طلـــب عيش مدام اســـت2( بـــــــا محتســـــــبم عيـــــــب مگوييـــــــد کـــــــه او نيـــــــز
چشـــمم همه بـــر لعل لـــب و گردش جام اســـت3( گوشـــم همه بر قول نـــی و نغمۀ چنگ اســـت
هر لحظه ز گيســـوی تو خوش بوی مشـــام اســـت4( در مجلـــــــس مـــــــا عطـــــــر مياميـــــــز کـــــــه مـــــــا را

در کدام گزینه استفاده از اختیارات زبانی »تغییر کّمّیت مصّوت بلند به کوتاه«، »حذف همزه« و »تغییر کّمّیت مصّوت کوتاه به بلند« اتّفاق افتاده است؟ - 1883
ــی دارم دل آزاده ای ــ ــ ــه بی حاصلـ ــ ــ ــا همـ ــ ــ دســـت حاجتم 1( بـ بغـــل چـــون ســـرو  از  برنيايـــد 
از شـــــــکر شـــــــيرينی بســـــــيار کنـــــــج عزلتـــــــم2( تلـــخ دارد عيـــش بـــر کنـــج دهـــان گل  رخان
نقـــش پـــا رطـــل گـــران می گـــردد از کيفّيتـــم3( مســـتی و ديوانگـــی می ريـــزد از رفتـــار مـــن
ــم4( آبروی مـــن چو گوهر ســـر به مهر عّزت اســـت ــ ــان حاجتـــ ــ ــ ــع دارد زبـ ــ ــرف طمـــ ــ روزه از حـــ

در کدام یک از ابیات زیر شاعر از »دو نوع اختیار زبانی« استفاده کرده است؟- 1884
بر صفحـــۀ جهان که  بگـــوی  ـــر1( »حافظ« ســـخن  ـــادگار عمــــ ـــت يــــ ـــد از قلمــــ ـــن نقـــــــش مانــــ ايــــ
ـــــــه را ـــــــر ک ـــــــت ه ـــــــا نيس ـــــــط فن ـــــــه از محي بـــــــر نقطـــــــۀ دهـــــــان تـــــــو باشـــــــد مـــــــدار عمـــــــر2( انديش
ـــــــر3( ای خـــــــّرم از فـــــــروغ رخـــــــت اللـــــــه زار عمـــــــر ـــــــار عم ـــــــت به ـــــــی گل روي ـــــــت ب ـــــــه ريخ ـــــــازآ ک ب
دريـــــــاب کار مـــــــا کـــــــه نـــــــه پيداســـــــت کار عمـــــــر4( ايـــن يک دو دم کـــه مهلت ديدار ممکن اســـت

 و نمونه های شمارشی!

شاعر در بیت زیر چند بار از »اختیارات زبانی« استفاده کرده است؟- 1885
آمدم بیزار  ســـی روزه  مه  چون  خود  از  الجـــرم همســـایه با خورشـــید ســـّیار آمدم«»دیشـــب 

4( پنج بار 3( چهار بار  2( سه بار  1( دو بار 
سرایندۀ بیت زیر چند بار از »اختیارات زبانی« بهره گرفته است؟ - 1886

ـــــت«»ســـتاره، شـــعله ای از جان دردمند من اســـت  ـــــن اس ـــــد م ـــــت بلن ـــــی از هّم ـــــپهر، آیت س

4( چهار بار 3( پنج  بار  2( شش بار   1( هفت بار 
در دو بیت زیر، روی هم، چند بار از »اختیارات زبانی« استفاده شده است؟ - 1887

از هم جدا نیســـتند امّـــا به وقـــت گیـــر و دار از هم جدا»گرچه باشـــند آن دو زلف مشـــک بار 

نیست در چشـــم تو مســـتّی و خمار از هم جدا«مســـتی و مخموری از هم گرچـــه دور افتاده لیک

4( چهارده بار 3( سيزده بار  2( دوازده بار  1( يازده بار 
در بیت های زیر چند »اختیار زبانی« به  کار رفته است؟  - 1888

ســـــرم فـــــدای خیـــــال و خیـــــال در ســـــر دل»دلـــــم مریـــــد مـــــراد اســـــت و دیـــــده رهبـــــر دل
ــن ــ ــر مـ ــ ــودی و تا رفتی از برابـ ــ ــم ربـ ــ ـــت از برابر دل«دلـ ــ ـــو نقش ــ ـــر م ــ ـــک س ــ ـــت ی ــ نرف

4( هشت 3( هفت  2( شش  1( پنج 
در ابیات زیر چند »اختیار زبانی« مورد استفاده قرار گرفته است؟  - 1889

از دســـت می رود ســـرم ای دوســـت! دست گیر»دل برگرفتـــــی از بـــــرم ای دوســـــت! دســـــت گیـــــر

بر دســـت گیر دیگرم ای دوســـت دســـت گیر«از دامـــن تو دســـت ندارم که دســـت نیســـت

4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 
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 و حاال هم، مقایسۀ »تعداد دفعاِت« به کار رفتن این اختیار!
شاعر در کدام بیت، بیشتر از »اختیارات زبانی«  استفاده کرده است؟- 1890

ــدم ــ ــ ــرت پای بنـ ــ ــ ــد مهـ ــ ــ ــان در قيـ ــ ــ ــدم1(  چنـ ــ ــ ــر در کمنـ ــ ــ ــوی سـ ــ ــ ــی آهـ ــ ــ ــه گويـ ــ ــ کـ
ــدم2( گهـــــــی بـــــــــــر درد بی درمـــــــــــان بگريـــــــم ــ ــ ــامان بخنـ ــ ــ ــال بی سـ ــ ــ ــر حـ ــ ــ ــی بـ ــ ــ گهـ
کـــــــه پنـــــــد هوشـــــــمندان کار بنـــــــدم3(  مـــــــرا هوشـــــــی نمانـــــــد از عشـــــــق و گوشـــــــی
حديــــــــــث عشــــــــــق بـــــــر صحـــــــــــرا فکنـــــــدم4( مجـــــــال صبـــــــر تنـــــــگ آمـــــــد بـــــــه يـــــــک  بـــــــار

در کدام گزینه به میزان بیشتری از »اختیارات زبانی« استفاده شده است؟- 1891
کـــه فکـــری در درون ما از ايـــن بهتـــر نمی گيرد1( بيـــــــا ای ســـــــاقی گل رخ! بيـــــــاور بـــــــادۀ رنگيـــــــن
ــد ــ ــ ــو برنمی آيـ ــ ــ ــد و کام از تـ ــ ــ ــس برآمـ ــ ــ فغـــان کـــه بخـــت مـــن از خـــواب درنمی آيـــد2( نفـ
ســـــــودای دام عاشـــــــقی از ســـــــر بـــــــه در نکـــــــرد3( شـــوخی مکـــن کـــه مـــرغ دل بی قـــرار من
ـــــــت4( تو تـــا برآمدی از خانه مســـت و تيغ به دســـت ـــــــش روزگار گرف ـــــــر خوي ـــــــت س ـــــــر دو دس ـــــــه ه ب

در کدام بیت شاعر، بیشتر از »اختیارات زبانی« بهره برده است؟- 1892
گر نه گل بـــودی، نخوانـــدی بلبلی بر شاخســـاری1( عيـــش در عالـــم نبودی گـــر نبـــودی روی زيبا
آخـــر ای بی رحـــم! بـــاری از دلـــی برگيـــر باری2( بـــار بی انـــدازه دارم بـــر دل از ســـودای جانان
ک پايت می نباشـــم؟ تـــا تـــو را ننشـــيند از من بـــر دل نـــازک غباری3( دانـــی از بهر چـــه معنی خا
اختيار اين اســـت دريـــاب، ای کـــه داری اختياری4( هرکـــه منظـــوری نـــدارد، عمر ضايـــع می گذارد

در کدام گزینه بیشتر از »اختیارات زبانی« استفاده شده است؟ - 1893
بـــه جان رســـيدم از آن تـــا به خدمتش نرســـيدم1( دو هفتـــه می گـــذرد کان مـــه دو هفتـــه نديدم
دزديـــــــده در شـــــــمايل خـــــــوب تـــــــو بنگريـــــــم2( بگـــــــذار تـــــــا مقابـــــــل روی تـــــــو بگذريـــــــم
ـــــــی3( مـــن ندانســـتم از اّول کـــه تو بی مهـــر و وفايی ـــــــدّی و نپاي ـــــــه ببن ـــــــه ک ـــــــتن از آن ب ـــــــد نابس عه
هـــــــر کجايـــــــم چـــــــون صـــــــدا عريانـــــــِی پوشـــــــيده ام4( صـــورت پيدايـــی و پنهانی ســـازم يکی ا ســـت

 این سؤاال، ظاهراً دارن وزن و هجا رو می پرسن، اّما در واقع، درگیر بیتایی هستن که ممکنه توشون »اختیار زبانی« به کار رفته باشه. متوّجه شدی؟ خوبه! حاال 
چشمات رو ببند، گوِش مبارک رو بذار روی گزینه ها، ببین وزن هر کدوم چه طوریاست!

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 86(- 1894 تقطیع هجایی و ارکان مصراعی از بیت زیر کدام است؟ 
ختایی«»مژه هـــا و چشـــم یارم بـــه نظر چنـــان نماید آهـــوی  چـــرد  سنبلســـتان  میان  که 

ـ ـ U / ـ U ـ U U ـ ـ / U / ـ U ـ U U )2 ـ ـ   U / ـ U ـ U U / U ـ U ـ ـ / ـ U U )1
ـ ـ U ـ ـ / ـ U U ـ ـ / U ـ ـ / ـ U U )4 ـ ـ  U U ـ ـ / U U ـ ـ / U U ـ ـ / U U )3

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 95(- 1895 با در نظر گرفتن اختیارات شاعری، عالئم هجایی مصراع اّول بیت زیر کدام است؟ 
غفلت از  کـــه  بس  نیســـت  رو  را ســـیاهِی  ســـیاه، موی ســـفید خـــود از خضـــاب کنی«»تو 

ـ U U ـ U ـ U ـ ـ U ـ ـ U ـ U )2 ـ  U U ـ U ـ U ـ ـ U U ـ U ـ U )1
ـ ـ ـ ـ U ـ U ـ ـ U U ـ ـ ـ U )4 ـ ـ ـ   U ـ U ـ ـ U U ـ ـ ـ U )3

)اختصاصی انسانی 95(- 1896  وزن بیت زیر کدام است؟ 
ــت ــ ــی ماسـ ــ ــرو پختگـ ــ ــا در گـ ــ آویختـــــه اســـــت از رگ خامـــــی ثمـــــر مـــــا«»آزادی مـ

2( مفعوُل مفاعيُل مفاعيُل فعولن  1( مفعوُل فاعاُت مفاعيُل فاعلن   
4( مستفعُل مفعولن مستفعُل مفعولن  3( مفعوُل مفاعيُل مفاعيُل فعل   

)اختصاصی انسانی 93(- 1897 عالئم هجایی کدام گزینه، وزن بیت زیر را مشّخص می کند؟ 
ـــد ــ ـــی می آی ــ ـــر بوالهوس ــ ـــق ز ه ــ ـــوی عش ــ دســـت بر ســـر زدن از هـــر مگســـی می آید«»دع

ـ  ـ ـ ـ  U U ـ ـ U U ـ ـ U 2( ـ ـ ـ ـ ـ   U U U ـ ـ U ـ U 1( ـ ـ
ـ U U ـ ـ U U ـ ـ U U ـ ـ U 4( ـ ـ   U U ـ U U ـ ـ U U 3( ـ ـ ـ

)اختصاصی انسانی 92(- 1898 وزن عروضی بیت »گرفت ساقی گل رخ به کف چو الله پیاله /  پیاله از رخ ساقی گرفت پرتو الله« کدام است؟ 
2( مفاعلن فاعاتن مفاعلن فعلن  1( مفاعلن فعاتن مفاعلن فعاتن  

4( مفاعيلن فاعاتن مفاعلن فعاتن 3( مفاعيلن فعاُت مفاعيُل فعلن  
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)اختصاصی انسانی خارج از کشور 91(- 1899 وزن عروضی بیت »کس نیست که افتادۀ آن زلف دوتا نیست  / در رهگذر کیست که دامی ز بال نیست« کدام است؟ 

2( مفعوُل مفاعيُل مفاعيُل فََعل 1( مفعوُل مفاعيلن مفاعيلن فعولن  
4( مستفعُل فاعاُت مستفعُل فع 3( مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع لن  

در کدام گزینه به وزن بیت »از تذکره روشن نشود قّصۀ منصور / ااّل که به خون بر زبر دار نویسند« اشاره شده است؟- 1900

2( مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن 1( مفعول مفاعلن فعولن  
4( مفعول مفاعيلن مفعولن مفاعيلن 3( مفعول مفاعيل مفاعيل فعل  

)اختصاصی انسانی 83(- 1901 تقطیع هجایی و ارکان کدام بیت به شکل »ـ   ـ / ـ  ـ  / ـ   ـ« است؟ 
ــتاب1( بـــــــه چـــــــه مانَـــــــد جهـــــــان مگـــــــر بـــــــه ســـــــراب ــ ــه شـــ ــ ــون روی بـــ ــ ــو چـــ ــ ــپِس او تـــ ــ ســـ
ــون2( زنـــده بـــه آب انـــد زنـــدگان که چنيـــن گفت ــ ــ ــه و بی چـ ــ ــ ــبحان بی چگونـ ــ ــ ــزد سـ ــ ــ ايـ
ـــرار3( چونـــــــت بخواهنـــــــد بـــــــاز عاريتـــــــی جـــــــان ـــه معصيـــــــت اقــــ ـــی بــــ ـــه دهــــ از دلـــــــت آن گــــ
ـــل ـــم و عمــــ ـــد و علــــ ـــان و زهــــ ـــدن فرقــــ ــرا4( خوانــــ ــ ــ ــار مـ ــ ــ ــر چهـ ــ ــ ــد هـ ــ ــ ــس جان انـ ــ ــ مونـ

تقطیع هجایی و ارکان کدام بیت به شکل »ـ ـ  / ـ  ـ  /  ـ ـ  / ـ  ـ« است؟ - 1902
مســـــــکين دل   شکســـــــته کـــــــه دارد خيـــــــال خـــــــام1( دل انتظـــــــار وعـــــــدۀ وصـــــــل تـــــــو می کشـــــــد
گويـــی کـــه نيشـــی دور از او در اســـتخوانم می رود2( مـــن مانده ام مهجـــور از او بيچـــاره و رنجور از او
هرچنـــــــد کـــــــه ايـــــــن گـــــــروه تدبيـــــــر کننـــــــد3( تغييـــــــر قضـــــــا بـــــــه هيـــــــچ رو ممکـــــــن نيســـــــت
ــيدم ــ ــ ــل بپوشـ ــ ــ ــن عمـ ــ ــ ــون پيرهـ ــ ــ گريبانـــــــم4( چـ بـــــــد  قضـــــــای  بگرفـــــــت 

تقطیع هجایی کدام یک از ابیات با نمودار هجایی »ـ   ـ / ـ   ـ / ـ   ـ / ـ   ـ« مطابقت دارد؟- 1903
فروبـــرده ای؟ از چه  گريبـــان خـــواب  به  بـــر قـــد روشـــن دالن، جامـــه بريده ســـت صبح1( ســـر 
ـــکار مـــــــن2( می رســـــــد از چشـــــــم تـــــــو آزار دل زار مـــــــن ـــۀ  افــــ ـــد آيينــــ ـــده ات آتـــــــش کشــــ خنــــ
ـــــــت ـــــــف و رخ ـــــــرا زل ـــــــرد م ـــــــی ک ـــــــزدی و اهرمن بازرهـــــــان جـــــــان مـــــــرا ز ايـــــــزدی و اهرمنـــــــی3( اي
ُمـــــــردم ای قاتـــــــل! بـــــــه تيـــــــغ آب دارم می کشـــــــی4( آتـــش دل نيز خواهی کشـــته کرد و زان ســـبب

تقطیع کدام بیت با الگوی هجایی روبه رو یکسان است؟ »ـ ـ  / ـ  ـ  /  ـ ـ  / ـ  ـ«- 1904
کای گلـــو بـــا من بگـــو تـــو خنجری يـــا حنجری1( ای گلـــوی تـــو بريـــده! از گلـــو يـــک ره بپرس
چون اشـــک غم خـــواران مـــا در هجر دلـــداران ما2( ای فصـــل بـــا باران مـــا برريـــز بر يـــاران ما
دوســـتان بـــه  شـــکايت  برنـــد  دشـــمنان  چون دوســـت دشـــمن اســـت شـــکايت کجا بريم؟3( از 
که چين آســـتين بر جبهه باشـــد تنگ دســـتان را4( تـــوان مضمون مکتوب مـــرا دريافـــت از عنوان

وزن کدام بیت »مستفعُل فاعالُت فع لن« است؟ - 1905
کـــــــس شـــــــک نکنـــــــد کـــــــه ســـــــرو بســـــــتانی1( هـــــــر جـــــــا کـــــــه تـــــــو بگـــــــذری بديـــــــن خوبـــــــی
ــت ــ ــ ــارم گفـ ــ ــ ــه نمی يـ ــ ــ ــوختم گرچـ ــ ــ ــوزم2( سـ ــ ــ ــان می سـ ــ ــ ــق فـ ــ ــ ــن از عشـ ــ ــ ــه مـ ــ ــ کـ
چـــــــون زهـــــــد نباشـــــــد نتـــــــوان زرق فروخـــــــت3( دل مـــــــی رود و ديـــــــده نمی شـــــــايد دوخـــــــت
داروســـــــت درد  کـــــــه  بکشـــــــم  ــت4( دردت  ــ ــ ــار خرماسـ ــ ــ ــه خـ ــ ــ ــورم کـ ــ ــ ــارت بخـ ــ ــ خـ

کدام بیت بر وزن »فعولن فعولن فعولن فعل« سروده شده است؟ - 1906
چه تدبير ای مســـلمانان؟ که کارم با دل افتاده اســـت1( يقيـــــــن مؤمنـــــــی دارد رقيـــــــب کافـــــــری دارد
بـــــــه معنـــــــی درســـــــت آمـــــــد ايـــــــن لفـــــــظ بـــــــاری2( شـــــــنيدم کـــــــه جوينـــــــده يابنـــــــده باشـــــــد
بمانـــــــد آن ســـــــخن نيـــــــک و بـــــــد در نهفـــــــت3( همـــــــه راز شـــــــاپور بـــــــا او بگفـــــــت
ــد ــ ــ ــا بداننـ ــ ــ ــردم تـ ــ ــ ــاش کـ ــ ــ ــت فـ ــ ــد4( حقيقـــ ــ ــ ــم بخواننـ ــ ــ ــه عالـ ــ ــ ــا همـ ــ ــ ــتم تـ ــ ــ نوشـ

کدام گزینه وزنی معادل با »فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن« دارد؟ - 1907
کـــه چشـــم باده پيمايش صا بـــر هوشـــياران زد1( من از رنگ صاح آن دم به خون دل بشستم دست
ســـــــياب سرشـــــــک آمـــــــد و طوفـــــــان بـــــــا رفـــــــت2( دور از رخ تـــــــو دم بـــــــه دم از گوشـــــــۀ چشـــــــمم
ـــو دود دل مـــــــن ـــا رخ تــــ ـــد بــــ ـــه کنــــ ـــا چــــ ــدارد3( تــــ ــ ــ ــاب آه نـ ــ ــ ــه تـ ــ ــ ــی کـ ــ ــ ــه دانـ ــ ــ آينـ
کـــــــه بســـــــوختيم و از مـــــــا بـــــــت مـــــــا فـــــــراغ دارد4( من و شـــمع صبحگاهی ســـزد ار بـــه هم بگرييم
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شاعر کدام بیت را بر وزن »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« سروده است؟ - 1908
نکشـــــــند کمـــــــان  دوســـــــتان  رخ  بـــــــر دل عاشـــــــقان کميـــــــن نکننـــــــد1( در 
ســـــــلطان چـــــــو تـــــــو معشـــــــوق دل آرام نـــــــدارد2( آنـــــــی کـــــــه چـــــــو تـــــــو گـــــــردش ايّـــــــام نـــــــدارد
ک و تـــــــو را بـــــــا مـــــــا نبـــــــرد3( تـــــــو همـــــــه بـــــــادّی و مـــــــا را بـــــــا تـــــــو صلـــــــح مـــــــا تـــــــو را خـــــــا
ــد ــ ــ ــم نباشـ ــ ــ ــن غـ ــ ــ ــه قريـ ــ ــ ــر دل کـ ــ ــ نباشـــــــد4( هـ رقـــــــم  او  بـــــــر  عشـــــــق  از 

)اختصاصی انسانی 92(- 1909 بیت »گفتم که به دانایی از قید تو بگریزم / لیکن بشد از دستم سررشته   دانایی« با کدام بیت دارای وزنی یکسان است؟ 
بـــه می  پرســـتی جســـتم ز خـــود رهايی1( گفتم ز قيد هســـتی رو مســـت شـــو که رستی گفتـــا 
مـــی  ده خونين جگـــرم  مينـــا  دايـــرۀ  تا حـــل کنـــم ايـــن مشـــکل در ســـاغر مينايی2( زيـــن 
ــا3( ترســـــــم کـــــــه صرفـــــــه ای نبـــــــرد روز بازخواســـــــت ــ ــ ــرام مـ ــ ــ ــيخ ز آب حـ ــ ــ ــال شـ ــ ــ ــان حـ ــ ــ نـ
يـــــــا هّمتـــــــی کـــــــه از ســـــــر عالـــــــم تـــــــوان گذشـــــــت4( طبعـــی به هم رســـان که بســـازی بـــه عالمی

)اختصاصی انسانی 92(- 1910 وزن عروضی بیت »ز بس که دست خوش محنت و مالل شدم / ز پا فتادم و آسوده از خیال شدم« با کدام بیت یکسان است؟ 
کـــــــس نيســـــــت پرتوافکـــــــن روز ســـــــياه مـــــــن1( جـــــــز آفتـــــــاب طلعـــــــت تابـــــــان مـــــــاه مـــــــن
بـــی  تو بـــا مرگ عجـــب کشمکشـــی مـــن کردم2( نفســـــــی داشـــــــتم و نالـــــــه و شـــــــيون کـــــــردم
الهـــی خون شـــوی ای دل تو هم گشـــتی رقيب من3( دال ديشـــب چه می کردی تـــو در کوی حبيب من
ز تـــو به ماتـــم مـــن چـــون ســـپيده خنديدن4( ز مـــن به مقـــدم تو چون ســـتاره جـــان دادن

وزن عروضی بیت »باری به سر و چشم من سوخته بگذار / آن پای که بر خار و خس بادیه هشتی« با کدام بیت یکسان است؟ - 1911
اســـت آشـــتی1( ای کـــــــه چشـــــــم آشـــــــتی از زندگانـــــــی داشـــــــتی ايـــن زندگانی قهر کرده  از  )اختصاصی انسانی خارج از کشور 92(ديگـــر 

خورشـــــــيد هـــــــم از آن شـــــــب تـــــــاری متـــــــواری 2( ای روی تـــو در مـــوی تـــو ماه و شـــب تاری
چـــه شـــرابی به تـــو دادند کـــه مدهوش شـــدی3( ای صبا بـــا تو چـــه گفتند که خاموش شـــدی
بـــــــاز ای ســـــــپيدۀ شـــــــب هجـــــــران نيامـــــــدی 4( بـــــــاز امشـــــــب ای ســـــــتارۀ  تابـــــــان نيامـــــــدی

کدام گزینه با  بیت »فریاد که در رهگذر آدم خاکی / بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند« هم وزن است؟ - 1912
اســـت1( خيـــزم بـــروم چـــو صبـــر نامحتمـــل اســـت دل  آرام  کـــه  کنـــم  قدمـــش  در  جـــان 
در دل نيافـــت راه کـــه آن جـــا مـــکان توســـت2( هـــر شـــاهدی کـــه در نظـــر آمد بـــه دلبری
گـــر باده خـــورم خمـــر بهشـــتی نه حرام اســـت3( با چون تـــو حريفی به چنين جـــای در اين وقت
گرم رانی گـــرم خوانی عدل اســـت ا قـــدر تـــو ندانـــد آن کـــز زجـــر تـــو بگريـــزد4( فضل اســـت ا

گر به مذهب تو خون عاشق است مباح / صالح ما همه آن است کان تو راست صالح« با کدام بیت یکسان است؟ - 1913 وزن بیت »ا
)اختصاصی انسانی خارج از کشور 91(که فکـــر هيـــچ مهنـــدس چنيـــن گره نگشـــاد1( گـــــــره ز دل بگشـــــــا وز ســـــــپهر يـــــــاد مکـــــــن

عارفـــــــان را همـــــــه در شـــــــرب مـــــــدام انـــــــدازد2( ســـاقی ار بـــاده از اين دســـت به جـــام اندازد
کـــــــز حضـــــــرت ســـــــليمان عشـــــــرت اشـــــــارت آمـــــــد3( دوش از جنـــــــاب آصـــــــف پيـــــــک بشـــــــارت آمـــــــد
به می بفـــروش دلـــق ما کز ايـــن بهتـــر نمی ارزد4( دمی با غم به ســـر بردن جهان يک ســـر نمی ارزد

کدام گزینه هم وزن بیت زیر است؟- 1914
ـــــان ـــــاری نه ـــــت به ـــــان هس ـــــار جه ـــــر به مـــــاه رخ و خوش دهـــــان بـــــاده بـــــده ســـــاقیا«»غی
جـــــــان و جهـــــــان ســـــــاقی و مهمـــــــان ماســـــــت1( خيـــــــز کـــــــه امـــــــروز جهـــــــان آن ماســـــــت
ـــــــت ـــا ماس ــــ ـــــت ب ــ ـــــــال دوس ـــش خي ــــ ـــــا نق ــ ــت2( ت ــ ــ ــود تماشاسـ ــ ــ ــر خـ ــ ــ ــه عمـ ــ ــ ــا را همـ ــ ــ مـ
چشـــم من انـــدر نگـــر، از مـــی  و ســـاغر مپرس3( دســـت بنه بـــر دلـــم، از غـــم دلبـــر مپرس
ـــــــت؟4( کيســـت در اين شـــهر که او مســـت نيســـت؟ ـــــــت نيس ـــــــن دس ـــــــز اي ـــــــن دور ک ـــــــت در اي کيس

کدام گزینه با بیت »ده شیشه زهر در رگ و پی می کند مرا / هر جام می  که با دگری نوش می کنی« هم وزن است؟- 1915
گر بـــا تـــو بديدی کـــه نشســـتيم، چـــه کردی؟1( بدخـــواه که بـــر دوری ما رشـــک چنيـــن برد
همـــه2( کـــرد آشـــکار صـــورت خوبـــت هزار حســـن نهـــان  صـــورت  ديـــدۀ  ز  حســـن ها  وان 
دورم ذّره  هم چـــو  مـــن  رويـــت،  آفتـــاب  وصالـــی3( از  را  ذّره  هـــر  تـــو،  رخ  بـــا  وان  گاه 
گـــر نمانَد شـــّکر چه غـــم؟ که روزی لعـــل تـــو گـــر بخنـــدد، شـــهری شـــکر بريزی4( در شـــهر ا
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وزن کدام گزینه با بیت »بسا قلعه هایی که از برج هر یک / سر پاسبانان رسیدی به محور« یکسان است؟- 1916
کامی بســـاز از چشـــمۀ حيوان که اســـکندر ز ظلمـــت زنـــگ بـــر آيينـــۀ اقبـــال می بينـــد1( به نا
ــی2( جهانـــــــا! چـــــــه بدمهـــــــر و بدخـــــــو جهانـــــــی ــ ــ ــ ــ ــازار بازارگان ــ ــ ــ ــ ــفته ب ــ ــ ــ ــ ــو آش ــ ــ ــ ــ چ
چنان  که چشـــمۀ شـــيرين بـــرون جهـــد ز ُرخام3( بســـا رضا کـــه هـــم از خشـــم او پديـــد آيد
تـــو به ره خـــرام کردی، همه چشـــمه ها روان شـــد4( تو به لب ســـخن گشـــادی، همه خلق بی زبان شد

همۀ ابیات زیر هم وزن اند، به جز ............ . - 1917
ــن1( چـــــــو غنچـــــــه گـــــــرت بســـــــته بـــــــودی دهـــــــن ــ ــ ــ ــ ــو گل پيره ــ ــ ــ ــ ــدی چ ــ ــ ــ ــ ــده ندي ــ ــ ــ ــ دري
ــکری ــ ــ ــ ــ ــان لش ــ ــ ــ ــ ــران و از تازي ــ ــ ــ ــ ــــــــــوری2( از اي ــــــــــه کش ــــــــــرد از هم ــــــــــرد ُگ ــــــــــن ک گزي
ـــره ور ـــ ـــ ـــر بهـ ـــ ـــ ـــرد از هنـ ـــ ـــ ـــت مـ ـــ ـــر هســــ ـــ ـــ گـ ــر3( ا ــ ــ ــه صاحب هنـ ــ ــ ــد نـ ــ ــ ــود بگويـ ــ ــ ــر خـ ــ ــ هنـ
کـــــــه بـــــــاران خـــــــوش بـــــــود انـــــــدر ســـــــحرگه4( بگويـــــــم هـــــــر ســـــــحر بـــــــا يـــــــاد رويـــــــت

 یه کم پیشرفته تر!

وزن درج شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟- 1918
ــو:1( بـــــــا بلبـــــــان ســـــــوخته بال ضميـــــــر مـــــــن ــ ــ ــان بگـ ــ ــ ــی شّکرفشـ ــ ــ ــام آن دو طوطـ ــ ــ مفعوُل فاعاُت مفاعيُل فاعلنپيغـ

مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلنهم شـــکر انـــدر شـــکر اندر شـــکر اندر شـــکری:2( هـــم نظری هـــم خبری هـــم قمـــران را قمری

مفعوُل فاعاتن مفعوُل فاعاتنتو خود بـــه چشـــم و ابرو بـــر هم زنی ســـپاهی:3( با لشـــکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشـــمن؟

مفعوُل مفاعلن فعولنبگشـــــــــــــــــای در ســــــــــــــــرای بســـــــــــــــتان:4( برخيـــــــــــــز کــــــــــــــه مــــــــــــــی رود زمســــــــــتان

)اختصاصی انسانی 98(- 1919 وزِن مقابِل کدام مصراع، درست است؟  

1( چند نوميد ز کوی تو دل زار آيد: فاعاتن فعاتن فعاتن فعاتن
2( گوهر تاجم که در دست گدا افتاده ام: فاعاتن فاعاتن فاعاتن فاعلن

3( جهان و کار جهان جمله هيچ بر هيچ است: مفاعلن فعاتن مفاعلن فعاتن
4( من و باد صبا مسکين، دو سر گرداِن بی حاصل: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولن

 پیدا کردن وزن دوری توی بیتایی که اختیار زبانی دارن:

وزن کدام  بیت »همساِن دولختی« نیست؟ - 1920
بـــرو ای فقيـــه و بـــا مـــا مفـــروش پارســـايی1( مـــن از آن گذشـــتم ای يار که بشـــنوم نصيحت
بی مايـــه زبـــون باشـــد هرچنـــد کـــه بســـتيزد2( بی   بخـــت چه فن ســـازم تا بر خـــورم از وصلت
ســـهل است پيش دوســـتان از دوســـتان بردن ستم3( خار است و گل در بوستان هرچ او کند نيکوست آن
گـــر بـــود اســـتخوان بـــرد باد صبـــا به ســـاحلم4( کشـــتی من کـــه در ميان آب گرفت و غرق شـــد

کدام  بیت در وزن »همسان دولختی« سروده شده است؟ - 1921
روی نتابـــــــد ز ســـــــيل غرقـــــــۀ طوفـــــــان عشـــــــق1( ســـير نگـــردد بـــه بحر تشـــنۀ دريـــای وصل
او، تا ســـاق شـــيطان بشـــکنم2( گشـــتم مقيم بـــزم او، چون لطف ديـــدم عزمِ او گشـــتم حقير راه 
شـــود3( راز نهـــان دار و خمـــش ور خمشـــی تلـــخ بود جگرســـازه  باز  بـــود  جگرســـوزه  آن چـــه 
ما بـــی تـــو خســـته ايم، تو بـــی مـــا چگونه ای؟4( ای مـــا و صد چو مـــا ز پی تو خراب و مســـت

 یه سؤال واسه باال بردن درکت از وزن، البّته با اختیار زبانی!

با توّجه به وزن عروضی، واژه های کدام گزینه برای کامل کردن بیت زیر مناسب است؟  - 1922
او  تا افکنـــم در پای  او جـــان می برم   ............ تـــا تو نپنداری که من از دســـت او جـــان می بَرم »از 
گریبان می برم«تا ســـر بـــرآورد از گریبـــان آن نـــگار ............ در  او ســـر  بیداد  از   ............ هـــر 

2( تيغ ـ بی وفا ـ دم 1( دست ـ سنگ دل ـ لحظه  
4( ستم ـ تيغ زن ـ بار 3( جور ـ ظلم پيشه ـ روز  
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 و آخر هم، باز قرابْت معنایی از بیتای درس!
کدام بیت، »فاقد« مفهوم بیت زیر است؟  )اختصاصی انسانی خارج از کشور 98(- 1923

گوش کشـــیده اســـت از آن گوش به من نمی کند«»پیـــش کمـــان ابرویـــش البه همی کنـــم ولی
گر نالۀ ماســـت گر گوش تـــو و نالـــه ا آن چـــه البّتـــه بـــه جايـــی نرســـد فرياد اســـت1( گـــوش ا
گفت کـــه اين ســـياه کج گـــوش به مـــن نمی کند2( دی گلـــه ای ز طّره اش کردم و از ســـر فســـوس
گـــوش ســـخن شـــنو کجـــا ديـــدۀ اعتبـــار کو3( هـــر گل نـــو ز گل رخـــی يـــاد همی کنـــد ولی
مه فـــرود آمـــد به بـــام و گـــوش بـــر روزن نهاد4( قّصۀ حســـنت شـــبی می گفت از هـــر در کمال

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 95(- 1924 کدام بیت با بیت زیر ارتباط مفهومی دارد؟ 
برآید آســـان  خـــاری  پـــا  به  گـــر  کـــه در دل نشـــیند«»َخلَـــد  به خـــاری  چه ســـازم 
می کنند بـــه صحـــرا  درمان  را  دلگيـــر  چيســـت يـــارب چـــارۀ آن دل که از صحـــرا گرفت1( خانـــۀ 
به اين ترتيـــب می خواهی که ماند زخم ســـوزن هم2( شکســـتی در دلم خـــارّی و می گويـــی برون آرم
هنوز3( گل کـــــــه خواهـــــــد دل صد پـــــــارۀ بلبـــــــل دوزد اســـت  خـــار  ســـوزن  ســـرزنش  غرضـــش 
طبيــــــــــب دلـــــــــــم کـــــــــــز دوا می گريـــــــزم4( دلـــــــم دردمنـــــــد اســـــــت و هـــــــم درد بهتـــــــر

همۀ گزینه ها به مفهوم مشترکی اشاره دارند، به جز ............ .- 1925
ــد ــ ــ ــی ز بنـ ــ ــ ــد رهايـ ــ ــ ــيرش نخواهـ ــ ــ ــد1( اسـ ــ ــ ــاص از کمنـ ــ ــ ــد خـ ــ ــ ــکارش نجويـ ــ ــ شـ
کـــه در کمند تـــو ديگر چو من شـــکار کـــم افتد2( رهـــا مکـــن که بـــه يک بارگـــی ز پـــای درآيم
که بدانســـت کـــه در بند تـــو خوش تر کـــه رهايی3( »ســـعدی« آن نيســـت که هرگز ز کمندت بگريزد
بـــه تدبير ِخـــَرد چشـــم رهايی4( دل نه زآن ســـان به کمند تو گرفتار شـــد ای جان! که توان داشـــت 

در کدام گزینه به مفهوم  بیت »همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر / نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها« اشاره شده است؟- 1926
باختن؟ نتْـــوان  يار  تيـــغ  تا زير  ســـهل باشـــد پيـــش آب زندگـــی جـــان باختن1( چيســـت جان 
بهـــر ايـــن آيينـــه نتْـــوان آب حيـــوان باختـــن2( خودنمايی چيســـت تا از بی خودی غافل شـــوند؟
ـــــــد ـــــــيه آواِز رع ـــــــر س ـــــــرمۀ اب ـــــــت از س ـــــــارغ اس عشـــــــق را در پـــــــردۀ نامـــــــوس نتْـــــــوان باختـــــــن3( ف
ـــــــن4( دل ز شـــبنم می بـــَرد خواهی نخواهـــی آفتاب ـــــــان باخت ـــــــق را دل و ج ـــــــت عاش ـــــــاری نيس اختي

کدام گزینه با بیت »همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر / نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل ها« تناسب معنایی ندارد؟  - 1927
می  نهفتــــــــــم ز سخـــــــــــن بـــــــــــو آمــــــــــد1( راز مشـــــــــک ســـــــر زلفــــــــــت در دل
گهی چـــون ابر می گريـــم گهی چون بـــرق می خندم2( تو خورشـــيدی ز من پنهان و من با اشک چون باران
گرچـــــــه راز دل خـــــــود ز چنـــــــد گونـــــــه نهفتـــــــم3( ز رنـــــــگ گونـــــــۀ زردم چـــــــو روز گشـــــــت هويـــــــدا ا
فـــاش می ســـازد بـــه عالم اشـــک خون آلـــود من4( می کنـــم از خلق پنهـــان درد عشـــقت را ولی

کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی ندارد؟  - 1928
باش به فکر ســـود  یا  گویم زیـــان کن  نمی  ای ز فرصـــت بی خبر در هرچه هســـتی، زود باش«»من 
ــن1( صبـــح اســـت ســـاقيا! قدحـــی پُرشـــراب کن ــ ــ ــتاب کـ ــ ــ ــدارد شـ ــ ــ ــگ نـ ــ ــ ــک درنـ ــ ــ دور فلـ
گـــر درنـــگ کنـــی ور شـــتاب، هر دو يکی ســـت2( چـــو راه عشـــق نـــدارد نهايتـــی »صائـــب« ا
منمـــای3( بـــه عيش کـــوش و حيـــات دوروزه فرصت دان کاهلـــی  عمـــر،  می گـــذرد  بـــرق  چـــو 
کـــم گذرد ــد4( هر نســـيمی کـــه ز کوی تـــو به خا ــ ــ ــبک تاز دهـ ــ ــ ــر سـ ــ ــ ــۀ عمـ ــ ــ ــادم از ولولـ ــ ــ يـ

مفهوم کدام گزینه با بیت »همه برگ بودن همی ساختی/ به تدبیر رفتن نپرداختی« متناسب است؟- 1929
که هرکـــه کار نبســـت اين ســـخن جهان نگشـــاد1( گشايشـــت بـــود ار پنـــد بنـــده گـــوش کنی
دريـــاب2( گر آن جهـــان طلبـــی کار اين جهـــان درياب وارهـــان  عمـــر  می گـــذرد  هـــرزه  بـــه 
يـــا خانـــه جـــای رخت بـــود يـــا مقام دوســـت3( از دل بـــرون شـــو ای غـــم دنيـــا و آخـــرت
ک چون خورشـــيد کـــه ســـايه ای بـــه ســـر ايـــن جهـــان نيفکندند4( خوش آن کســـان که برفتند پا

مفهوم بیت »نکوهش مکن چرخ نیلوفری را / برون کن ز سر باد و خیره سری را« با همۀ ابیات, به جز بیت ............ تناسب دارد. - 1930
ــــی1( در گـــــــوش دلـــــــم گفـــــــت فلـــــــک پنهانـــــــی ــــن می دانـــ ــد ز مـــ ــ ــدا کنـــ ــ ــه خـــ ــ کاری کـــ
ــد ــ ــل کمال انـــ ــ ــه اهـــ ــ ــر همـــ ــ ــــب گـــ کـــ ــــه در نقـــــــص و وبال انـــــــد2( کوا ــــر لحظـــ ــــرا هـــ چـــ
ــرخ ــ ــ ــرۀ چـ ــ ــ ــترّی و زهـ ــ ــ ــردم از مشـ ــ ــ خـــــــود ســـــــعادت چـــــــرا طمـــــــع دارد؟3( مـ
دهـــر بازی هـــا بـــرون آرد کـــه نايـــد در گمـــان4( چـــرخ گردش هـــا نمايـــد کان نيايـــد در خيال



456

1812   4 
                                             حذف همزه

                                      
هيدَدهیَگـآگرَدَشـباِچتانسـدوای

ــ
U

ـ
U

ـ
UU

ــ
U

ـ
U

U ـ

جاستُکـتانسـبوراَمـِرذاعـگلـِوسرکان

ــ
U

ـ
U

ـ
UU

ــ
U

ـ
U

U ـ

1813   3 
                                    حذف همزه                                    حذف همزه 

                                                                   
گلدیدانَـگرَمـزتجاتِـنَـحسـِرروُغـ

UـUـUUــUـUـــ

راداشيـبِـليـَدعنـنیُکـنَـشیِسـپرِک

UـUـUUــUـUـــ
فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

1814   3 
               حذف همزه  

                                                                 

منبرشاُخـهاتشآِبتاُچپيــستييـشاماتَـ

UـــUـU

ـ
ـــUـــUـ

شبهرنمُکـمیشاماتَـراتشآِبتاُچپيـِک

UـU

ـ
ـــUـــUـــUـ

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

1815   2 

رونَدِشريـنمُکـهانپنـسونُفـُگرنـنِيـِبتمگفـ

UــUــ

ـ
UـــUــU

ـ
Uـ

َودَرمینمتاسـآبرخونِکندمامینِـهانپنـ

ـUـــUـــUـــUــ
مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

بررسی سایر گزینه ها:

)1
                                                                                            حذف همزه
                               حذف همزه  حذف همزه                          حذف همزه    

                                                                            
زوَرجورنـُوِرچابيـزوَرجومهـامِدمانـمن

UUـــUـــUــ

ـ
ـUــ

ودَرمینمخاتُـاستـدرزوَردوشینيـِکيیگو

ـUـــUـــUـــUــ

              
      حذف همزه

حذف همزه
مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

)3

شانِچـيیهاتنـِرزه منشانکِـمنداودَرمیاو

ـUـــUـــUـــUــ

ودَرمینمشانِـدلکزشاننِـمنسزپرَمـگرديـ

ـUـــUـــUـــUــ

حذف همزه
مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

)4
حذف همزه

 
وانرکاباکنَمـدیتنـبانرسارِیدابِـِملمحـ

ـUـــUـــUـــUــ

ودَرمینمواَريیگووانَرِوسرآنِقعشـکز

UــUــ

ـ
UـــUـــUـ

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

1816   4 

کنماِیسوِبهیَگـنِـيتناعـِیمِرشـکِـِب

UUـUU

ـ
UــUUـUـUــ

شدبا زيانِـِرَسـِزدانمنـ ددرِیعاُدِک

UUـUـUــUUU

ـ
UـUــ

فاعاتنفعاُتفاعاتنفعاُت
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بررسی سایر گزینه ها:
)1

شدبازراِدبیَشـِچدلبیِنقاِشـعاِبَشـ
UUـUـUــUUـUـUــ
شدبازباـحصبـِرَدشبِلَوَزوَکـيابِـُت
UUـUـUU

ـ
ــUـUـUUـ

فاعاتنفعاُتفاعاتنفعاُت
)2

     حذف همزه حذف همزه

               
تتدسـِزنمُکـفرَسـِکنمواتَـگرَتبسـجَـَعـ
UUـUـUــUUـUـUــ

شدبازباِرسيـاَِکتربوَکـودَرجاُکـِب
UUـUـUــUUـUـUــ

فاعاتنفعاُتفاعاتنفعاُت
)3

يتروِبنمُکـظرنَـِکهمخانَـتتبَـحبـمـِز
UUـUـUــUUـUـUــ

شدبازباکپاِکـتنسـقاِدصاِبحبـُمـِک
UUـUـUــUUـUـUــ

       
    حذف همزه 

حذف همزه
فاعاتنفعاُتفاعاتنفعاُت

1817   4 

َ اندِدَمـآِوجلـِبشانروُفــنُحسـِچگرا
UـUـUUــUـUـUU

U ـ

سدرنَـماِرياِبحتالَمـُنحسـِبسیَکـ
UـUـUUــUـUـUUـ

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن
بررسی سایر گزینه ها:

)1

سدرنَـماِرياِبَکسفاَوُقُخلـِنحسـِب
UـUـUUــUـUـUUـ

سدرنَـماِرکاِرکاننِـَخـُسـرينَدراُت
UـUـUUــUـUـUUـ

   حذف همزه     حذف همزه                    
فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

)2
                                                                            حذف همزه

                                                                  
رندتانائِـکاِرزاباِبـدنقـ رزاهِ 
UـUـUUــUـUــ

U ـ
َسدرنَـماِرياَعـحبصاِیِکِسکـِبکیيِـ
UـUـUUــUـUـUUـ

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن
)3

                                       حذف همزه

                                     
کیيِـُعصنـِککلـِزيدرابَــشنقـ رزاهِ 
UـUـUUــUـUـUUـ
سدرنَـماِرگانِـِشنقـِیریذيـپَـدلِب
UـUــ

U

UـU

ـ
UـUـUUـ

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن
1818   4 

هدَد حشرِچماِگتنـِلِدِلحاِزباَصـ
UـUـUUU

ـ
ـUUـUـUـ

توستبرتوِچغنـِیهارقَوِجکنـِشـُچنِک
UـUـUUــUـUــ

U ـ
فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

بررسی سایر گزینه ها:

)1
                                           حذف همزه

                                         
دوستِتَرحضـِنتاسـواماِتَدرااِِرَسـ
UU

ـ
UـUUــUـUـUU

U ـ

اوستِتَدرااِودَرمیماِرَسـبرِچهرِک
UـUـUUــUـUـUU

U ـ
فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

)2

مهرـُهَمـازِچگراَدمديـنَـستدوِرظيـنَـ
UـUـUUــUـUـUU

U ـ
دوستِخُرِلبِـقاُمـدرهاِنيِـماَدهانَـ
UـUـUUــUـUU

ـ
UU

U ـ

حذف همزه
فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن
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)3

بسُمَزسوـدرنـِرِديـاينِشکِـبوَسـمنَن

UـUـUUــUـUـUUـ

بوستَسـُگسنـِنخا رکارينَدِکراَسـسابَـ

UـUـUUــUـUـUU

U ـ

       
         حذف همزه

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

تقطیع گزینۀ )1(: 1819   1 

ايمِتبسـدلتنـشـخيـِیفاَوازگلآنِبما

UـUـــUـ

ـ
UـــUـ

U ـ

نيستبرا سيـِیِلالازهیتُـراصحـايننور

UUـــUـــUـ

ـ
Uــ

U ـ

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

بررسی سایر گزینه ها: 

 )2
                                                                                          حذف همزه 

                                                                                 

يدراقيـفَـنليـباِبکیوتُروُمـبیِببيـَط

UـU

ـ
UــUـــUـ

ـ
Uـــ

رايانواَدبیِددرـستنيـماندرِدبنـدرکسِک

UـــUـــUـU

ـ
ـــUـ

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

 )3
                                حذف همزه  

                              
همخانَـمنهدخاِکهرمهزانَردونیگاِدزنـ

ــUـــUـــUـــUـ

نیگاِدزنـمنبرـتنَسـدازنــقعشـبیتیسـرا

ــUـــUـــUـــUـ

  
حذف همزه

فاعاتنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

 )4
                                  حذف همزه

                                  
رددانَـبوُگرنـگلگلتِیيَـبوُگرنـبا
ــUـUــــUـUــ
رددانَـجوِببیآوانحيـِبتالَـلعـبا
ــUـUــــUـUــ

  
حذف همزه

فاعاتنمفعوُلفاعاتنمفعوُل

)مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(

دّقت کنيم که »حذف همزه«، اختيار زبانی ست و »اختيار« فقط  1820   1 
مربوط به موارد ضرورت است. هنگامی که می توان واژه ای را با اختيار و بدون 

اختيار، به هر دو صورت، خواند ـ مانند رديف »انداخته« در گزينه ها ـ اولويّت 

با اين است که آن را بدون اختيار بخوانيم.  

میَدآنشانِـبینیشانِـُتازهَدَدتا
UــUـ

ـ
UـــUـU

ـ
ـUـ

ِتخـداانـشاننـِِفوصـُتِتذاِلثاِمـدر
UـUـ

ـ
UUـ

ـ
Uـ

ـ
UـــUU

ـ
بررسی سایر گزینه ها: 

)2
          حذف همزه

             
قاتبَـِربحـِرهَ گومابیــمنيــبيـشرُخـای
UUـــUـــUـ

ـ
UUـ

U ـ

ِتخـداانـرانکـبیطحيـُمـدرماِیتیکشـ
ــ

U

U

ـ
UـUــ

ـ
UUـــUـ

ـ

)3
حذف همزه

 
وارــحصبـقتعشـِنتامسـخنُسـآنِعماتِـزسـ

UـUـ

ـ
UـــUـــUـ

U ـ

ِتخـداانـيانِمـدرجانُوِدکرِرپامِجا

UـUـ

ـ
UUـ

ـ
UUـــUــ

ـ
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)4

ُتِرمهـِیواهَ دررانحيـــمکيــخاایِرذر
UـUـــUـــUـ

ـ
UUـ

ـ
ـَدر ِتخـداانـهانجَـدرریشوتداسورزس
UUـــUـــUـــUـ

ـ

                                                     
         حذف همزه                                       

تقطیع گزینۀ )3(: 1821   3 

ِنغاُمـِیِدباازنخابراشـرپيـ
Uـ

ـ
UـUـU

ـ
UUــ

ـ
UـU

ـ
شدبانَـبرَخـحبصاددگرنَـبرَخـبیتا
ــUـUــــUـUــ

بررسی سایر گزینه ها:

)1
                                   حذف همزه

                                    
ریآـتگفـستيادرخوننزَمـِلِدتمگفـ
UUــ

ـ
UــــUـUــ

شدبانَـبرـچهيـدرریبحـُتِلِدچنهم
UUــ

ـ
UــــUـUــ

 )2

زدخيـنَـهیَسـِوسردتقدِزترعبومط
UـــUـUــ

ـ
UـUــ

شدبانَـکرِشـگتنـنتهاَدرزتَـرينشيـ
UـــUـUــ

ـ
UـUــ

                       
                  حذف همزه

 )4
                                                      حذف همزه   حذف همزه 

                                
نیبيـبِـگرَتلَسـسهـدمزرِیروُکاشـدر
ــUـUــــUـUــ

شدبانَـزرُمسيـبرگسنرمِچشـِکروزان
ــUـUــــUـUــ

  
حذف همزه 

تقطیع گزینۀ )2(: 1822   2 

َ شيدُخرصقرچنتَشبَـنوَصدگرا

UـــUـــUـ
U ـ

يدناَمـمِچشـدربآنمبيـبِـ

UـــUــU

ـ
Uــ

)1(
فعولنمفاعيلنمفاعيلن

بررسی سایر گزینه ها: 

 )1

نيدُکـ دشاشمـُلُگـِلياِخــدچنـالنِدبيـ

UـUUــUـ

ـ
UUــUU

U ـ

نيدُکـ دجانيـَمـَچـخدکزمِهَ دانويـَشـخون

UUــUUــUUــUـ

U ـ
)1()2(      

فعاتنفعاتنفعاتنفعاتن

)3

                                     )1(       
شمريـِیِنسيـمِقـَرنیخابِـِکشاپيـ

UUUــUUــ

ـ
ــUUـ

شمخيـِفکـکزخاِبِدتاافـِیمِنامن

ــUUــUUــUUــ
)2(       

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف( 
)4

              )1(            
بودنَـ سيومأُتِلوصـِنَمـُجـانـلزِدتا

UUUــUـ

ـ
UUــUUـ

U ـ

بودنَـ سسومحـِنيِـآرينَدِلناِرهَ جو

UUـ

ـ
UUــUUــUUـ

U ـ

)2(
فعلنفعاتنفعاتنفعاتن
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1823   3 
)3(                               )2(                 )1(      

راُخدفسقَـنزروبيـِکنمحاَشلـُخـِغمرنانَمـ

UــU

ـ
UـــUـــUـــ

دمديـزانَخـِشويـتشـِزمنريـهابَـِلبااقـِب

UــU

ـ
UـــUــU

ـ
Uـــ

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن
بررسی سایر گزینه ها:

 )1
دمديـتانسـدوِیرو رباگرديــرشکـراداُخـ

UـــUـــUـU

ـ
ـــUـ 

دمديـتانسـبوُغباِکتیمسـنمُکـمی بلبلـُچ

UـــUـــUـU

ـ
ـــUـ

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن
 )2

)1(                                                                                

مدراناکِـدرُدبو رياِنياِمـمنِدراُمـ

UـU

ـ
UـUـ

ـ
UـUـ

ـ
ـــUـ

دمديـرانَکـبیِجرنـُچدمتاتفـحَـراِنياِمـ

UـU

ـ
UـUـــUـ

ـ
ـــUـ

)2(      
مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

 )4
)1(            

راخدرينقَـرانياباـدديـهیخاِکدمالنماَکـ

UـــUـــUـــUـــ

دمديـرانقـحبصاِهَشـِنيمـتزلَـدواينگوبِـ

UـــUــU

ـ
UU

ـ
ـــUــ

   )2(      
مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

1824    4 
)3(                                         )2(         )1(           

دنبُرـتتسـَرروَضـِکمنبرـستسيـَکـَمزتَـِسـ
UUـUـUــUUـUـUــ
رمدا هآِلجاَمـَندنُخرـمزخـِرراقَـَن
UUـUـUــUUـUـUــ

)4(
نتتاسـواِدبنـِرَسـنتجاِیدافَـمنِنتَـ
UUـUـUــUUـUـUــ
رمداهشادپاُتُچيیداگِـهَزبِـراَمـِچ
UUـUـUــUUـUـUــ

)6()5()7()8(
مدرابَـایِرتاِسـِکشببِمـَرياـتبَسـَشـِچ
UUـUـUــUUـUـUــ
رمدا هماِرمهـَنُدشيـُخرِقعشـَنگرِدِک
UUـUـUــUUـUـUــ

فاعاتنفعاُتفاعاتنفعاُت

تقطیع گزینۀ )2(: 1825   2 

آیرونبُـِقخرزایِنخابتنکـسا
ـUUـUـUــUUـ

U ـ
شدبانــبليــصـراِبکعـفکـتـمعـ
UUUـ

ـ
ــUUـUـUـ

فعمفتعلنفاعاتمفتعلن

دو هجای آخر مصراع اّول را می توان این طور هم تقطیع کرد:

ـُ نایروب
Uـ

U ـ
همان طور که می بينيد، حذف همزه تأثيری در نتيجۀ تقطيع ندارد.

تقطیع بیت سؤال: 1826   2 

رِفتگِـنشباريـگـُدديـَرهِبتیَمسـِسبتَـُمحـ
UــUـــUـ

ـ
UـــU

U ـ

نيسترساتَفـنَسـهَ راپيـاينستدوتِیُگفــتَمسـ
UـــUـــUـــUـ

U ـ

             
    حذف همزه  حذف همزهحذف همزه

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
همزۀ دوِم بیت )در واژۀ »این«( تأثیری در وزن بیت ندارد:

تينسـدو
ـUـ
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در هفت مورد اختيار زبانی به کار رفته. 1827   2 
بهار از ماشب و روز

             حذف همزه تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

مارزهابزروبشـ
UU

ـ
ـــUUـ

تو گفتیبهانه
 تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلندتغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

تیگفـُتِنهاب
UـU

ـ
U

ـ
ــ

ساقی ماآرزويی
 تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاهتغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

مایقیسايیزورآ
ـUـ

U

ـــ

U

Uـ

جادويی
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

 
يیدوجا
ــ

U

ـ

تقطیع بیت سؤال: 1828   3 
     حدف همزه

          
دمگرنَـبررمداِکریمهـنزَمـ
UـــUـــUــ
کينگرُترسـمهـِرِطخاگرراُت
UـــUU

ـ
ــUــ

                              
                  حذف همزه
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فعولنمفاعيلنمفاعيلن
تقطیع بیت سؤال: 1829   4 

رمداـمچشـ غراِچـُچشبهر
ــUـUـUUــ
کومنِغراِچـُنَمـمِچشـتا
UUUــ

ـ
UـUــ

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
فعولنمفاعلنمفعوُل

)مستفعُل فاعاُت فع لن(

1830   3 

امِدديـنَـگرديـُتِفلطـِبمیَدآمن
ـUـUــUUـUـUــ

ایِترشـِفـریداُتِکفتِصـُتَرصواين
UUــ

ـ
UـUUــUـUـ

تغيير کّمّيت مصّوت 
کوتاه به بلند

فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل
)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل(

1831   2 
            حذف همزه            تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

                                                        
دمگرنَـِنگابيـُتَرزشيـشمـِب
UـــUــU

ـ
Uــ

يیناشـزاباگهـرديـتزهسـِک
UـــUـــUــ

          
حذف همزه         حذف همزه

فعولنمفاعيلنمفاعيلن

تقطیع بیت سؤال: 1832   1 
                                تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

                              
يیبازيـِفزلـمِداِبرمتارفـگِـهاتنـمنَن

UـــUـــUـU

ـ
ـــUـ

يیداُسوُدرنـداریَسـمیراالِدباکسهرِک

UـــUـــUـــUـــ
مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

تقطیع بیت سؤال: 1833   4 

بیذاَعــچهيـندُکـنَـدشدرُتِديابا
ــUUــUUــUUــ
خانُخدِیِدبنـممَرَکـِقريـطَـِبریبا
UـUUــ

ـ
UUــUUــ

       
تغيير کّمّيت مصّوت 

کوتاه به بلند
فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(
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تقطیع بیت سؤال: 1834   4 

وصلمِجادنشيـکِـهمخادرُتبادیبوِتگفـ
UـــUـــUـــUـ

U ـ
تیشـدابرفاجَـِرشيـشمـِدُخرناایِعجر
UــUـــUـ

ـ
UـــUـ

تغيير کّمّيت مصّوت 
کوتاه به بلند

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

تقطیع بیت سؤال: 1835   3 
                   حدف همزه

                 
نيستُنهاجَـدرمنتَـيَـکاِحـشد فرومعـ
UـUــUUـUـUــ

U ـ
تیيَـکاِحـيمگوبِـِکآنِلجاَمـُتبا
Uـ

ـ
UـUـUUــUـUـ

تغيير کّمّيت مصّوت 
کوتاه به بلند

فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل
)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل(

تقطیع بیت سؤال: 1836   1 
              تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

                           
دیکرـدصيـرالمِدِغمرنانُچـ
UــU

ـ
UـــUــ

منشيـنِـهدخامینِـدلزشباِک
UـــUـــUــ

فعولنمفاعيلنمفاعيلن
1837   4 

رتحسـِبآِدديـدرراماـدتنـ شـذابگـ

ــUـUــــUـUــ

رانکا هناُگـمِچشـمتياِقـدرُچيانگر

UـــUـUــ

ـ
UـUــ

  
تغيير کّمّيت مصّوت 

کوتاه به بلند
فاعاتنمفعوُلفاعاتنمفعوُل

)مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(

1838   4 

سودفربِـيیهاتنـِدبنـدرلمِد
UـــUـــUـ

U ـ
رانهابَـِزروفسقَـدربلبلـُچ
UـــUــU

ـ
Uــ

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
فعولنمفاعيلنمفاعيلن

تقطیع بیت سؤال:  1839   4 
                           حذف همزه

                           
تربوَکـُچدیسعـِربَـدردنـپَـتَـمیدل
ــUUــUUــUUــ

مانراخـِککبـِنَدَمـزاباُنتَـرفـزين
UUUــUUــ

ـ
ــUUـ

       
      حذف همزه

        
تغيير کّمّيت مصّوت

کوتاه به بلند
فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

تقطیع بیت سؤال: 1840   4 

رمداهاننَـيمگومیِکشدبامیددررمزاهِ 
UـــUـــUـــUـــ
تنکفـبشـِزروِچغنـُچيدآمینِـهمبابملَـ
UـــUـــUـU

ـ
ـــUـ

      
تغيير کّمّيت مصّوت 
کوتاه به بلند

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

تقطیع بیت سؤال: 1841   2 
                            تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

ذاربگـ فالخـِیِدِعـقااين
UUUــ

ـ
UـUـ

U ـ

کنهاَردتنِـعاُمـِیخووين
ــUـUـUUــ

فعولنمفاعلنمفعوُل
)مستفعُل فاعاُت فع لن(
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1842   3 

ودَرِدشيـکِـسرــدچنـگرَتلَـدوِدمنـَسـ

UـUـUUــUـUـUUـ

ريدداياِنيازتاِرَسـِبهانَرهمـِز

UـUـUUU

ـ
ــUـUـ

U ـ

بلند تلّفظ کردن 
مصّوت کوتاه

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

1843   1 

َشباِمـتَرـشبيـَغمِبتَـَرمداَگرِدِیهاَشبِز

UــU

ـ
UـــUU

ـ
ـــUــ

َشباِمـبَرَخـبامنازـدشيـبانَمُکـمیيَتصيـَو

UـــUـــUـــUـــ

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

تقطیع بیت سؤال: 1844   1 

يلهانينُچـبیداگرُجمومِبيـُکريـتاِبَشـ

UU

ـ
UـUــ

ـ
ـــUـــUـ

هاحلساِنرابابُکَسـماِلحاـدننـداجاُکـ

UـــUـU

ـ
ـــUـــUـ

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

1845   3 

ربياجانـترفـهدخانَـگهنانمتَـگفـنانجاِب

UـــUـــUـــUـــ

رونبيـَودَرمینمباَزَرزباهرکِـتينمسـناِچ

UـــUـــUـــUـــ

               
      حذف همزه    

حذف همزه
حذف همزه

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

بررسی سایر گزینه ها:
)1

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند     تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
                              حذف همزه

                              
رونبيـودَرمینمواَرِوسرکاننَـايـِرواَسـ
UـU

ـ
UــUـ

ـ
UـــUـــ

رونبيـودَرمینمناِعـکفَززباِکدشريـگيـبِـ
UـــUـــUـــUـــ

      
    حذف همزه

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن
)2

بلند بودن هجای پايان مصراع
                          حذف همزه               تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند       

                                                                     
ِتَخسـِرِطـخادينچنـِکهدزاِشینَـخايیعاُد
UـــUـــUـــUU

ـ
Uـ

ـ
رونبيـودَرمینمهاجَـِنجاآنِیهیراهمب
UـــUــU

ـ
UـــUـــ

تغيير کّمّيت مصّوت 
کوتاه به بلند

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن
)4

                                     حذف همزه       تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
                                                      

ربيامنِرزاِیهاِلناتينخسـِکراهادلِچ
UـــUـــUـU

ـ
ـــUـ

رونبيـودَرمینمماَکـکزریتيــتزسـدوگرِجـ
UـــUـــUـــUـــ

حذف همزه
مفاعلينمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

تقطیع گزینۀ )4(: 1846   4 

خيزَمـگوریگيــتدسـدمتافـپاازمنِکچن
UـــUـــUـــUـ

U ـ
باشَمـگونیتاسـآتمذشـُگـسرازمنِکچن
UـــUـــUـــUـ

U ـ
فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
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بررسی سایر گزینه ها: 
 )1

           تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند   
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند                                 حذف همزه

                                                               
تستزرونفـهاجَـرمهـمننجانشيـنِـهمـ
UـUـ

ـ
UــUـ

ـ
UـــU

U ـ

باشَمـگونیهاجَـزدخيـبرُتِرمهـجانزگر
UــUـ

ـ
UـــUـــU

U ـ

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
)2

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند                        
                                تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند                   حذف همزه

                                                                                 
رستتَـخشنمداوجارعمـزلتوصـمَِديک
UUـ

ـ
UـUــ

ـ
UـــUـ

U ـ

باشَمـگونیداوجارعمـستدولصاوبر
UـUـ

ـ
UـUـ

ـ
UـــUـ

U ـ

تغيير کّمّيت مصّوت 
کوتاه به بلند

تغيير کّمّيت مصّوت 
کوتاه به بلند

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
)3

              حذف همزه
                 

نيستـگننـبیایمِنايادنـِدباباراَخـدر
UـــUـــUـــUـ

U ـ
باشَمـگونیشانِـُمناشيننِـوتخلـنَمـاز
UUـ

ـ
UــUــ

ـ
UـــU

U ـ

     
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلندتغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

بررسی سایر گزینه ها: 1847   4 
)1
نيدساترَمـرانَگـَمتالَمـِنطعـِزراَمـ
UـUـUUــUـUــU ـ
سدترمینِـواهَ ِدبازــدبيــِگبرِک
UـUـUUـU

ـ
UـUـــ

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

)2
                                    تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند              

                                                                    
جدَرنـمینِـتمِسـِرتيـزقشوِضريـَم
UـUـUUـU

ـ
UـUـــ

سدترمینِـفاجَـغتيـِزـقعشـِلتيـقَـ
UـUـUUـU

ـ
UـUـــ

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن
)3

   تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه       تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند 
                                                                     

سمترمیُتِشُکـِشقعاِیدوجاُدزاناَ
UـUـU

ـ
UــUU

ـ
Uـــ

سدترمینِـداُخـازاوِکستربِـزانَکـ
UـUـUUــUـUـــ

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن
1848   4 

                                               تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
                                                                           تغيير کّمّيت مصّوت

  تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند                                       کوتاه به بلند
                                                                     

لَبَطِهَرِلليـَدـتتسـَمـزيـَعـِقصد
Uـ

ـ
UـUـUUـU

ـ
UU

ـ
Uـ

ـَنیُکـمیگرِدمِعزمعزـتسسـُت ُکنم
U

ـ
ـUـUــUUـUـUـ

 
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

بررسی سایر گزینه ها: 
)1

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
       

کنَمـنیُکـمینرهُ ِلاه ِبفاَصـضعر
Uـ

ـ
UـUـUUــUـUـ

ـَنیُکـمیدرِبـتدســمليـکـِشپيـ کنم
Uـ

ـ
UـUـUUــUـUـ

        
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
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)2
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

               تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
                    

ودشـمینِـُملامتَـِبلبطَـِهَرِعقطـ
Uـ

ـ
UU

ـ
UـUUــUـUـ

کنَمـنیُکـمیظرنَــشخيـِیپاِشپيـدر
ـUـUــUUـUـUــ
)3

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
       

نيستهراهشااينمَِرمحـلياِخـُرفکـ
Uـ

ـ
UـUـUUــUـU

U ـ

کنَمـنیُکـمیگرِدِرفکـُلياِخـدمهر
ـUـUــUUـUـUــ

1849   2 
                  تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند      تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

                                                               
امِسـکيـِرسامـشرمنُوِوجلـدردانهِ شا
UUـــUـ

ـ
UـUــ

ـ
ـUـ

شيدکِـيدبامیـتبسـصعـسیلِـمفـُقعشـِربا
UـUـ

ـ
UـــUـــUـ

U ـ

                     
     تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

بررسی سایر گزینه ها: 
 )1
دوشکریکاتملَـُدوَدزشوُگـهَدخايايِـگو
UـــUـــUـــUـ

U ـ
ميددمیدقصاِحصبـُوعاددمکرمیهَمن
UـUـــUـ

ـ
UـــUـ

U ـ

                                             
                                 تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

 )3
                                                      تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

                                   
زدِکفظحاِلِدبرنمدانَـُکششقعاِرتيـ
UUـــUـــUـ

ـ
ـUــ

کدِچـمیخونرشتَـرشعـازِکنمدادرقَـاين
UــUـــUـ

ـ
UـــUـ

              
                                         تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

)4
                                                     تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

                                 
کِچدیرنـمِلَـعادرشدکچاگرنیَمـدا با
UUـــUـــUـ

ـ
Uــ

U ـ

ريدَديدبامیـزنيـمیناـکنيـدرایمِجا
UـــUـــUـــUـ

U ـ

1850   1 
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

                               

بیتابِـَسرتَن خـموزااَُتَگراَ
UـU

ـ
UــUــUــ

راریَوَسرمیهَ ُتِرَسـيَدجونَـ
UــUU

ـ
U

ـ
UــUــ

تغيير کّمّيت مصّوت 
کوتاه به بلند

تغيير کّمّيت مصّوت
کوتاه به بلند

فعولنفعولنفعولنفعولن
بررسی سایر گزینه ها:

)2
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

بَربیِنتاَرخـِدِبچوـدزنـسوبـ
UــUـU

ـ
UــUــ

راریبَـبیمرـتنسـميـهَ ُخدزاِسـ
UــUــUــUــ

فعولنفعولنفعولنفعولن
)3

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

َردگيـبِـنِشداِرباَگرُتِتَرخـِد
UـU

ـ
UــUــUــ

راریفَـلونيـِخَچرریَورازيـبـ
UــUــUــUــ

فعولنفعولنفعولنفعولن
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)4
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

رانواَسـِشپيــباسـبیـدِقيـباُت
UــUــUـU

ـ
Uــ

راریکـچاُجز روازاِسـشیبانَـ
UــUــUــUــ

فعولنفعولنفعولنفعولن

1851    3 
تغيير کّمّيت مصّوت     تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

کوتاه به بلند                                          
                                         

ريستتَـَکخـنيـِیِیماُتِتَمـِخدِرياتِـاِخـ
UـUـ

ـ
UUـ

ـ
U

ـ
UUـ

ـ
Uــ

U ـ

يارتِـاخـرارانَتکخـنيـمِهَ ُتتیهَسـِکزان
UــUـ

ـ
UU

ـ
UـــUــ

U ـ

        
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
بررسی سایر گزینه ها:

 )1
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند    

                                    
يیُتتیگيـَدرزرورِمـگازروِهشادپا
UـUـ

ـ
ـUـــUـــUـ

گاردَورپَرَردِخـُترسـگازموآتتلَـدو
UــUـــUـ

ـ
UـــU

U ـ

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

 )2
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند       تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

                                     
دایُخـَدتتارسـِفـماِیسوِکریابـکیيِـُت
U

ـ
UـــUـU

ـ
UـــUـ

U ـ

باربِـماِنميـَزبرمتَرحـِنراباتیَدُمد
UـUـــUـــUـ

ـ
Uـ

U ـ

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

 )4
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

اَمِدَکرهاگیِدبَنـاوِتَمـِخدَدرهالسا
UUـــUـ

ـ
ـUـــUــ

هاربَـَدرُنزاَخـَدررااوِتُگفـهارينفَـوا
UـUـــUـــUـ

ـ
UUـ ـ

تغيير کّمّيت مصّوت 
کوتاه به بلند

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
1852   4 

)2(                            )1(       

يلهانين چـبیداگِرُجُمومِبيـُکريـتاِبَشـ

UU

ـ
UـUــ

ـ
ـــUـــUـ

هاحلساِنرابابُکـَسـماِلحاـدننـداجاکـ

UـــUـU

ـ
ـــUـــUـ

)3(             

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن
بررسی سایر گزینه ها:

 )1
                                            )1(             

يدشابگـِرطُرزانباَصـخرکاایِفناِیبوِب
UـU

ـ
ـــUـــUـــUـ

هادلدر دتانفـخوِچنشکيـمشـِدجعـِبتاِز
UـU

ـ
ـــUـــUـــUـ

)2(             
مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

 )2
)2(                             )1(                                 

دمهرُچنـشعيـِنامـِچنانجاِلِزمنـدرراَمـ
UـــUU

ـ
UـUــ

ـ
ـــUـ

هاملمحــدديـبنـبرِکرددامی ديافررسجَـ
UـــUـــUـــUـــ

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن



467

 )3
)1(                                                                          

يدگوغانُمـِرپيـرتَگـکنگينرنـِدجاسجـمیِب
UـــUـــUــU

ـ
Uـــ

هازلمنـمِرسـُهرازودنَبـبرَخـبیلکساِک
UـــUـــUـU

ـ
ـــUـ

)2(            

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

بررسی سایر گزینه ها:  1853   2 
 )1

مانخااينِدصيـستيادنـِکخو
ـــUـUــUـ
تیيسـبارکاِشـجانِیهوآ
ــ

U

U

ـ
ـــUـUـ

             
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

 )3
                                       تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

                 
شدـرشيــفلطـِیهوآشدــرديــزروِکهآ
ـــUـUـUUـ

U

UـUـUـ

منِیعاُدُنَخـُسـازشدـرسيـرياُربَـدلـ
UUUــUـUـUUـ

ـ
UـUـ

 )4
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه 

           
مشچشـرانَدستداپيـکنرفشيـِیهوآآن
ـــ

U

UـــــUUـــ

ردداگرِدِیراصحـرونبيـهانجَـُدازکو
ـــUUـــــUUــ

1854   4 

منِلماشگوُتِرهجـهدَدمیِکدهَمـِوعشـ
ـUـUـUUــUـUـUUـ

لمِدازُتِیزوِرآودَرمینِـُلِدـترفـ
UUUـ

ـ
UـUــUـ

U

U

ـ
UـUـ

                                                               
                           تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

1855   4 

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه
          تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

          
روهُگـُدهرــدتنــرفـمِخيـِیسو
ـ

U

U

ـ
UـUــUـ

ـ
U

U ـ

کوهِیسوگرِدُتدشـِیسوکیيـ
UــUـU

ـ
UــU

U ـ

 2   تقطیع بیت سؤال: 1856
                                  تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه          

                                                            
ردداُتِلوصـیزوراجانِبِککسهر
ـUــUUــ

U

U

ـ
ــUUـ

تاننسـَمـثَـقَرحقـُمـِکيدرابَـ روادشـ
ــUUــUUــUUــ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

1857    1 
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

       
کرد رواديـدر یرويادنـُوباعقـيزدیسعـ
ــ

U

UـــUـــUـــ

U ـ

تیشـگابنـُخدِشنقـرشفکـِرواديـدرُتتا
ـUـــUـــUـــUـ

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

تقطیع بیت سؤال: 1858   1 
                               تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه   

 
دمنوخشـُتيزریجومِهَ بامن
ــUUــ

U

ـــUـ

دیزريابِـمنِزهینَـُگـبیُت
U

ـ
ـــUـUـUUـ

مفاعيلنمفاعلنمفعوُل
)مستفعُل فاعاُت مفعولن( 
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 3   تقطیع بیت سؤال: 1859

گوشنابـِنميـسيـِیِحصفـرانبَــتلسـخا
ـUUــUUــUUــ

U ـ
تاننَسـَمـَسـيابرِیِلغايزایِطنقـيا
ـUــ

U

ــUUــUUــ

 
تغيير کّمّيت مصّوت

بلند به کوتاه     
فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

 4   تقطیع بیت سؤال: 1860

لمعاِکهرُزچيـِمـهَ َرزصبـ
ــUـUـUUــ
واننتـتُـيزریبوَصـُمديـکر
ــUUــ

U

ــUـ

          
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

فعولنمفاعلنمفعوُل

)مستفعُل فاعاُت فع لن( 
تقطیع بیت سؤال: 1861   4 

کشدردمِجخاایگوبِـمنازرایگوحتصيـنَـ
UـــUـــUـــUـــ
رانبايزنیساترمیِچراتانذشـُگـسرلزسيـُچـ
UـــUـــUــــ

U

ـــ

تغيير کّمّيت مصّوت
 بلند به کوتاه

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن

تقطیع بیت سؤال: 1862   4 

خضردیبررهُتِندانَخـَزِهچارينبَـگر
ـــUUــUUــUـ

U ـ
دنديـوانحيـِیمِچشـيزدیَمـزايانِـبی
ـUــUـ

U

ــــUUــ

       
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

فعلنفعاتنفعاتنفعاتن

 3   تقطیع بیت سؤال: 1863
خانُخدِیِدبنـممَرَکـِقريـطَـِبریبا
UـUUــ

ـ
UUــUUــ

بیواجَــمييـموِنبُـهريزوینَـبشـتا
ـUــ

U

ــUUــUUــ

 
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل
)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

1864    2 
يیواُگـتیگفـ ددامیهَ منِلِد
UU

ـ
ــUــUــUـ

يیداُجـُتيززیروراَمـشدباِک
UــUـــ

U

Uـ

ـ
Uــ

    
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

فعولنفعولنفعولنفعولن
1865    1 

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

                          
روشُخـَردرابَــقعشـيزکیيِـگر
ـUـ

U

UــUUــ

U ـ

جوشـتبسـريـَغـنَـتشآِرَسـبر
UــUUــUUـ

U ـ
  

حذف همزه
فاعلنمفتعلنمفتعلن

1866    1 
       تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه          

                          
زتگيـاَنـنِـفتـِقساِبقیسايِیدیبرهادلِچ
Uــــ

U

UـUـــ

ـ
ـــUـ

زتويـالِدِندانخـَزبردیَچنـِسبوغاريـَد
UـــUـــUــU

ـ
Uـــ

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن
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تقطیع گزینۀ )4(: 1867   4 

مستبراخـيمبارطنشـُگلـیسوتا
UUـUــ

ـ
UUــUـU

U ـ

زوسترمارخايکُتلصاونشـگلـاز
UUــ

ـ
UـUUــUـU

U ـ

فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل

بررسی سایر گزینه ها:

)1
ریبـعنـیهیياسـدکرــرهجــرتاتا
UـUــUUـUـUــ

U ـ
زوسترمارتاتایهوآیهاــکمشــزان
ــUـUــ

U

UــUـU

U ـ

                         
تغيير کّمّيت مصّوت بلند 

به کوتاه
فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل

)2
هاستنفتـزماغمـیزغمـزلمددرانـ
UـUــUUـUـUــ

U ـ

زوسترمارمابيـیدوجانشانـنفتـ
Uـ

ـ
UـUــ

U

UــUـU

U ـ

                         
تغيير کّمّيت مصّوت بلند 

به کوتاه
فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل

)3
زوسترماريابلـزهیدسریقیسا
UUUـUـUــ

ـ
UـUـ

U ـ

زوسترمارماخمـسگـنرزيیتیمسـبد
ـــ

U

UـUــUUـUـ

U ـ

                 
تغيير کّمّيت مصّوت

 بلند به کوتاه
فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل

تقطیع گزینۀ )1(: 1868   1 

منِدميـاُپرِلِدتينبسـنَـکسِزرمَکـِفطر
ـUـUـUUــUـUـUUـ
رفَطهرِبمنِیِصقصـردبَـمیهَـخنُسـِچگر
ـUـUـUUــUـUـUUـ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
بررسی سایر گزینه ها: 

 )2
       تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

                       
شدنَـشیيِـشاُگــچهيـامُتِیروابـمَِخـاز
ــUUـ

U

U

ـ
UــUUـUـUـ

لفتَـشدـززيـَعـِرعمـکجِلياِخـرينَدِکوه

ـUـUـUUــUـUـUUـ
مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

 )3
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه           

                                         
منِلياِخـِشکِــتدسـودَشـکیستدوِیروابـ
ــ

U

UـUـUــUUU

ـ
UـUـ

دفهَـبردراُمـِرتيـمانَکـزينَتدسـَزنَـکس
ـUـUـUUــUـUـUUـ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
 )4

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه
     
ردُخـمیِهشبـِیمِلقـچونِکبينـرشهـِیفیصو
ــ

U

UـUـUــUUـUـUـ

لفَعـخشِنوايَـحَـدانبازراِدمشُدرپا
ـUـUـUUــUـUـUUـ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
تقطیع گزینۀ )3(: 1869   3 

نمبيـبِـيتروفسنَـيکتادان بِـ
UـــUـــUــ
بیخاِبدممنـزوِرزاروُبَشـ
UU

ـ
ــUـــUــ

فعولنمفاعيلنمفاعيلن
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بررسی سایر گزینه ها:

 )1
                                               تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

                               
بودهدخايیزوِرآراَمـ زرونانُچـدر

ـUــUUــUـ

U

ـــ
U ـ

مانپژنونَمکدَردامیهَ ِکيیزوِرآ

ــــUUــUUــUـ

فعلنفعاتنفعاتنفعاتن

 )2

رمَوآـتهسـِبـستنيـرمَوآـتدسـِبستدو

ـUـUـUUــUـUـUUـ

رمبَـبرزِیسوزباِدَمـآـرزيـِبِکجان

UUـUـUUـ

ـ
ـUـ

U

U

ـ
UـUـ

             
 تغيير کّمّيت مصّوت

     بلند به کوتاه

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

 )4
                            تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه   

                                                    
ظرنَـدرـترسـُجوُیيیداُجـدرـتقسـُشو

ــUـUــ

U

UــUـUـ

ريمَويانَـقتُشوِتقَـطاِکبِهرُجوهم

UـUــUUـUـUــ

U ـ

فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل

)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل( 

تقطیع گزینۀ )4(: 1870   4 

تدُرفـَدَشنـيَـپاِبِکهدخایداُخـَمزَرَسـ

UUـUـUــUUـUـUــ

بیآِیزوِرراَدِکتربهـِدمر براَدِک

UUـUـUــUUـUـUــ

فاعاتنفعاُتفاعاتنفعاُت

بررسی سایر گزینه ها:
 )1

                                      تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه
                                                 

تارتَـِنکيـمشـیهوکانمُکـنَـمیشکـچهيـ
ـــUUــUـ

U

UــUU

U ـ

دنگرهوآِطـَخـکينمشـُتِزرددا مشر
ــــUUــUUــUـ

فعلنفعاتنفعاتنفعاتن
 )2

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

کينمشـِیهوآَودَشـ بتادرُتِیبواز
ـــUUــUUــ

U

Uــ

بیتاُتِفزلـِنَکـِشـَدزنَنـُکـزباگر
UUUــUUــ

ـ
ــUUـ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل
)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف( 

 )3
                  تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه  

                              
مدرابَـمنِنجاِکـحصبـيِیدیمانــرديـِچِب
UUـUUـ

U

ــUـUـUUــ

بیواثَـنانِذَء ذُمــددنـکرنَـُیدیکرِزبِـ
UUــ

U

U

ـ
UــUUـUـUــ

تغيير کّمّيت مصّوت 
بلند به کوتاه

فاعاتنفعاُتفاعاتنفعاُت
تقطیع گزینۀ )1(: 1871   1 

ووسطاِنَدميـراخـِبنَدماِچِبلتِميـ
ـUUــUUــUUــ

U ـ
ِدميـَرِیهوآِنَدکرگهنِـِبزتغمـ
UـUUــUUــUUــ

ـ
فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل متفعُل مستف( 
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بررسی سایر گزینه ها: 
 )2

                             تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه     
                                           

سرُنجانَـکييـهیخاماِرَسـگر

UUـ

ـ
ـــ

U

ـUـــ

تنُلمانکييـریداماِرَسـَور

UUـ

ـ
ـــ

U

ـUـــ

           
تغيير کّمّيت مصّوت  بلند به کوتاه

فاعلنفاعاتنفاعاتن
 )3

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه
          

هدَدخمزيناَِدباگريَـقیسا

ــ

U

UــUUــUـ

روشُفـمیردبَـبِـفیصوِیِقِخر

UــUUــUUـ

U ـ

فاعلنمفتعلنمفتعلن
 )4

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه     
          

ُخرَمـغمریُخــمزخـگريَـدیسعـ

ــ

U

UــUUــUـ

گارِدونـداُخـِغداودبُــرفخـ

UــUUــUUـ

U ـ

فاعلنمفتعلنمفتعلن

1872    1 

چشمُتِیروابـِیِنخامانَکـُدهرزيننَـَمـ

UUــUUــUUــUU

U ـ

تيرِبـدزنـدوبِــمچشـرمَگـَورمگيـنَـبر

UUــUUــUUــUـ

U ـ

فعلنفعاتنفعاتنفعاتن

بررسی سایر گزینه ها: 
 )2
کنمنِبـزنيـریظَـنَـنیماَزِنريـشيـُتگر
ــUUــUUــUUــUـ
نمماَزِدهافرُتِقعشـيزگینِـواديـِبِک
UUــUـ

U

ــUUــUUــ

      
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

فعاتنفعاتنفعاتنفعاتن
 )3

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه   
                

سرودَرمیدمباِبورتمتفـَکـخادرينـزیرو
ــ

U

ــUـــUـــUـــ

ردپاِسـنیریشيـِبجانردميـُتِیپادرِککان
UــUـ

ـ
UـــUـــUــ

فاعاتنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
 )4

بنددر یپاِدپيـِسـِوديـای
ـUـUـUUــ

U ـ
وندماَديِیتیگيـِدبَـگنـای
ــUUــ

U

ـUـ
U ـ

                       
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

فعولنمفاعلنمفعوُل
)مستفعُل فاعاُت فع لن( 

1873    2 
شمباُتِیزوِرراَدرمميـبِـِکفسنَـرانَد
UـUـUUــUـUـUUــ
شمباتُـِیکوِکخاِکجانهمَدـدميـاُدانبِـ
UـUـUUــUـUـUUــ

فعاتنمفاعلنفعاتنمفاعلن
بررسی سایر گزینه ها:

 )1
درِبسرنزَدکروسهَ يدبابِـ
UــUــUــUـ
سرِبمديازیباوسهَ ِرُدوِک
UـU

ـ
Uـــ

U

ـUــ

  
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

فعلفعولنفعولنفعولن
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 )3
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه    

                     
روشُفـُجوسیبَـ زموياتیسـرا

ـUـ

U

UــUUــ

U ـ

ماستنَـُدمگنـِک یکورينَدـتهسـ

UــUUــUUـ

U ـ
فاعلنمفتعلنمفتعلن

 )4
                                             تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

                                             
چنديیهوآِدتافـمدادر

ــUـUUــ

U

ـ
U ـ

بنددر یپاُتدسـِدُشـکممحـ

ـUـUـUUــ
U ـ

فعولنمفاعلنمفعوُل
)مستفعُل فاعات فع لن( 

تقطیع گزینۀ )2(: 1874   2 

تمذشـُگـديافرُوِلنابیُتِیکواز

ــUUــUUــUUــ

نيستسمَرجَـِیوانَــرعمـِیِلِفـقاچن

UUUــ

ـ
UـUUـ

ـ
UUـ

U ـ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(
بررسی سایر گزینه ها: 

 )1

نيستسمَکـِزریباُغـِدزاآِرِطخابر

ـUUــUUــUUــ
U ـ

نيستسمَخـُرخايَزایِوشکـنمَمـَچـِوسر

Uـ

ـ
UUــUـ

U

ـUUــ
U ـ

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل
)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

 )3
           تغيير کّمّيت مصوت   تغيير کّمّيت مصوت

                 بلند به کوتاه          بلند به کوتاه
                                          

باغرينَدِکبينمنِیریخاُیلیِصـحابی
ـUــ

U

U

ـ
ــ

U

UــUUـ
U ـ

نيستسمرـتـدسـلیُگـِنماداِبرخاچن
ـUUــUUــUUــ

U ـ
فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

 )4
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه  

                      

پایهمنَـنَـرونبيـِدَکـميـيزهیَرشبامـ

ـUــ

U

ـUUــUUــ
U ـ

نيستسمبَـِنماپيـِسُددمدرِیِدزرآ

ـUUــUUــUUــ
U ـ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

1875   3 

وان تَـمینیکـبـگرهان نَـرمکاِیِرچا

ـUــUUــUــUUـ

منِرکااَفـُنَمـازغیِرفاُخدُتـکليـ

ـUــUUــUــUUـ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

بررسی سایر گزینه ها:

)1
                                     تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

                                                   
خفتبِـتانمسـِیقیسارفتبِـرانياِبِرمط

UــUUـ

U ـــ

U

UــU

U ـ

وامَدبرماِسلِـمجـرارقـبرماِدهِ شا

UــUUـ

U UــUUــ

U ـ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
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 )2
                                                 تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

                                           
چشمماِیسودیکرنَـِکتیذشـُگـريابسـ
ـــUUــUUــ

U

Uـ
U ـ

تیذشـُگـنَـطرخاِبِکتمشسـنِـنَـدميک
ــUUــUUــUUــ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل
 )4
مایهُ ِیيِـساایُنَشـروِبتافـآای
UUــUUـUـUــ

ـ
U

U ـ

نیُکـگرَتمسـماتَـُتيزهیگانِـراما 
ــUــ

U

ـUـUــUUـ

        
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه

فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل

1876   1 
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

         
123456789101112
يیواُگـتیُگفـددامیهَـمنِلِد
UU

ـ
ــUــUــUـ

يیداُجـُتيَززیروراَمـَشدباِک
UــUـــ

U

Uـ

ـ
Uــ

              
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه    تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فعولنفعولنفعولنفعولن

تقطیع گزینۀ )3(: 1877   3 

گسنرِیِتدسـکیيِـِبندماِچِبوينپر
ــUUــUUــUUــ
نيششانِـِزسبـبرِکِزتاِنَرتَـنسـيا
UUUــ

ـ
ـUUــUUـ

U ـ

 

 تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فعولن مفاعيُل مفاعيُل مفعوُل 
)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

1878   1 
دلنجازروفـنخابستتسـبـحبـمـغدا
ـUـUـUUــUـUـUUـ

رایراسـييننیشـروگردنزروزـستنيــ

UUـUUـ

ـ
UــUـ

U

ـUـUـ

                   
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاهتغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
1879      3 

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه   
          

َذشتُگـمیواتَقـِنطاُسلـيانزیرو
ــ

U

UـــUـــ

U ـ

َدشتُوراَصحـِبنِـجادیريـُمـبا
UUـــUـ

ـ
Uــ

U ـ

         
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فاعلنفاعاتنفاعاتن
تقطیع گزینۀ )4( : 1880   4 

                                      تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه 
                                                      

کامرين شيـزويَـلیطفـشدنَـُدديـگرـکخشـ
ـــUUــUـ

U

Uـــ
U ـ

ريمداُخدِرَمـثَـبیِلِدِلنخـتَزَلخجـ
UUUــUـ

ـ
UUUـ

ـ
ــ

U ـ

         
تغيير کّمّيت مصّوت  کوتاه به بلندتغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فعلنفعاتنفعاتنفعاتن

تقطیع گزینۀ )4(:  1881   4 
                                                    تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه 

    تغيير کّمّيت مصّوت     
                                                                                   کوتاه به بلند  

                                                          
مانَزِیتیُمفـيِیِوِقعشـِزُکنَمـعمَمنـ
ـــUUـUـUــ

U

U

ـ
Uـ

ایِدديـنَـرااوُتِکَمتَردا رذوَمعـ
ـUـUــUUـUـUــ

فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل
)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل(
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تقطیع گزینۀ )1(: 1882   1 
     تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه  

                             تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند
                          

کرِشکـِزُچهيـگوَمــدقنـینی شـچااز
ـUــ

U

U

ـ
ــUUــUUـ

مستکاُتِنريـشيـِبلَـازراَمـِکروزان 
ـUUــUUــUUــ

U ـ
فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

1883   3 
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه   

              تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند            

                                                       
منِرتارفـدززريـمیگینِـواديـُیتیمسـ
ــ

U

U

ـ
ـUـــUـــUــ

ـَفيـکيـدزَدگرمیران گـِِلرطپاِشنقـ تمي
UــUـ

ـ
UـــUـــUـ

  
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
1884   1 

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )1(

                                                        
هان جَـِیِحَصفـبرِک یگوبِـَخنُسـِفظحا
UUــUUـUـUــ

ـ
Uـ

ُعمرِرگادياَمتلَـقَـَدزنَـماـشنَقـاين 
UـUــUUـUـUــ

U ـ
       

     حذف همزه )2(
فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل

)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل(

1885   3 
      حذف همزه )1(   تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )2(       حذف همزه )3(

                                                                  
دمَمـرازابیِزروسیِهَمـُچنُخدبزَشـديـ
UUـــUـ

ـ
ـUـــUــ

دمَمـراياسيـِدشيـُخرباِیساهمـرمجـال
ـUـــUـــUـــUـ

 حذف همزه )4(
فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

1886   1 
              تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )1(     

                                             حذف همزه )2(                               حذف همزه )3(

                                                                                
نستَمـِدمنـددرِنجايزایِلشعـِرتاِسـ
UـUـUـ

U

UUـUـUــ

U ـ

نستَمـِدلنـبُـِتَمـِهمـيزتیيَـآـرپهـِسـ

UـUـUـ

U

UUــ

ـ
UـUU

U ـ

    
           حذف همزه 

)5(             
تغيير کّمّيت مصّوت 

کوتاه به بلند )6(

             
حذف همزه )7(

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )4(

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

1887   4 
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )2(

                          حذف همزه )1(                             حذف همزه )3(

                                                               
داُجـهمرزباـکمشـفـِزلـُد دان شنـباچگر
UـUـــUـ

ـ
ـUـــUـ

داُجـهمرزداُرگيـِت وقـِبماَدمـتنــسـنيـ
UـUـــUـ

ـ
ـUـــUـ

                                                 
                 حذف همزه )4(                                       حذف همزه)6(

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )5(

  تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )7(
              تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )8(

                               تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )9(
                                            حذف همزه )10(         حذف همزه )11(

                                            
ليکِدتاُرفـدوِچگرهميزريـمومخـُیتیمسـ

ــ

U

U

ـ
ـــ

U

UـــUـــ

U ـ

داُجـهمرزماُخـُیتیمسـُتمِچشـدرـستنيـ

UــUـ

ـ
UــU

ـ
UـــUـ

                                                     
       تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )12(                      حذف همزه )14(

                         تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )13(
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1888   2 
   حذف همزه )1(

                                          
دلِربَـره ِدديـُتدسـراُمـِدريـُمـلمِد
UـUـUUــUـUـUUـ

ـَ دلِرَسـدرلياِخـُل ياِخـِیدافَـرمس
UـUـUUـU

ـ
UـUـUUـ

                                              
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )2(

             تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )4(
           تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )3(      حذف همزه )5(                   

                                                   
منِربَـرابَـيزتیرفـتاُیدیبوُرلمِد
UـUــ

U

Uـــ

U

ـUUـUـ

دلِربَـرابَـتزشـنقـموِرَسـيکـترفـنـ
UـUـUUــUـUـUUـ

       
   حذف همزه )6(

1889    4 
      تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )1(        

                               حذف همزه )2(  حذف همزه )3(

                                            
گيرـتدسـ ستدوِمیَربَـيَزتیرِفـگِـبردل
ــUــ

U

UـUــUUـ

U ـ

گيرـتدسـ ستدوِمیَرَسـَودَرمیـتدسـاز
UـUــUUـUـUــ

U ـ

                                                       
                                                     حذف همزه )4(

     
     تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )5(

                     
نيستـتدسـِکرمدانَــتدسـُتِنَمـدااز
UUــ

ـ
UـUUــUـU

U ـ

گيرـتدسـ ستدومیَرَگـديـِرگيــتـدسـبر
UـUــUUـUـUــ

U ـ
       

   حذف همزه )6(
فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل

)مستفعلن مفاعُل مستعفلن فعل( 

1890   4 
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )1(          حذف همزه )2(

                                               
باريکِبمدگاتنــرصبـِلجاَمـ
UـU

ـ
ـUـــUـ

U ـ

دمکنـِفـراصحـبرـقعشـِثديـحَـ
UـU

ـ
ــUـــUـ

         
تغيير کّميت مصّوت
 کوتاه به بلند )3(

فعولنمفاعيلنمفاعيلن
بررسی سایر گزینه ها:

)1

دمبَنـ یپارتمهـِدقيـدرنان ُچـ
UـــUـــUــ
دممنـکـدرسرِیهوآيیگوِک
Uــــ

U

U

ـ
ــUــ

          
      تغيير کّمّيت مصّوت
        کوتاه به بلند )2(

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه  )1(

فعولنمفاعيلنمفاعيلن
)2

يمگربِـماندربیِددربرهیَگـ
UـــUـــUــ
دمخنـبـمانسابیِلحابرهیَگـ
UـــUـــUــ

فعولنمفاعيلنمفاعيلن
     )3

                                                      حذف همزه )1(

                                                   
شیگوُقعشـَدزمانـنَـشیهوراَمـ
UـــUـــUــ
دمبنـ رکادانمنـ شـهوِدپنـِک
UـU

ـ
ــUـــUـ

         
تغيير کّمّيت مصّوت
 کوتاه به بلند )2(

فعولنمفاعيلنمفاعيلن
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تقطیع گزینۀ )1(:  1891   1 
        تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )1(      تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )3(

                               تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )2(        

                                                                   
گينرنـِیِدباوريابِـرخگلِیقیساایيابِـ

Uــــ

U

U

ـ
UUـــUــ

ـ
ــ

ردگيـمینِـتربهـزيناَماِنروَددرریفکـِک
UـــUـU

ـ
ـــUـــUـ

             
حذف همزه )5(تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )4(

مفاعيلنمفاعيلنمفاعيلنمفاعيلن
بررسی سایر گزینه ها:

2(             حذف همزه )1(            حذف همزه )2(                      
                                                                  

يدآمینِـبرُتمزکاُدَمـرابَـفسنَـ
UـUـUUــUـUـــ
يدآمینِـدر بخانزَمـِتبخـِکغانفَـ
UـUـUUــUـUـــ

       
       حذف همزه )3(

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن
3(                                    تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )1(

                
منِرراقَـبیِلِدِغمرِککنَمـخیشو
UUUـUـUــ

ـ
ـUـUـ

کردنَـدرِبسريَزقیِشـعامِداِیداُسو
ـUـUـUــ

U

UـUــ

U ـ

   
               تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )2(   حذف همزه )3(

فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعول
 )مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل( 

4(           تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )2(
                حذف همزه )1(    حذف همزه )3(

                                
دستِبـغتيـُتمسـِنخايزدیَمـرابَـتاُت
UـUـUـ

U

UUـUـUــ

U ـ

رفتگِـ رگازروـشخيـِرَســتدسـُدهرِب
UـUـUUU

ـ
UUـUـUـ

U ـ

      
تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )4(

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

1892    3 
تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )1(         

              تغيير کّميت مصّوت کوتاه به بلند )3(
           حذف همزه )2(         

                   
شمبانَـمیيتپاِکخانیمعـِچِربَهـيزنیدا
ــ

U

Uــ

ـ
UـــUـــUــ

ریباُغـزکناِلِدبَرمنَدزنَـشيـنَنـراُتتا
UUـــUـــUـ

ـ
ــUــ

      
        حذف همزه )4(

       
تغيير کّمّيت مصّوت 

کوتاه به بلند )5(
فاعاتنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

بررسی سایر گزینه ها:

 )1

بازيـِیرودیبونَـگردیبونَـلمعادرـشعيـ

ــUـــUـــUـــUـ

ریساخـشابرلیبُـبُلـدیخانـنَـدیبوگلَنگر

ــUـــUـــUـــUـ

فاعاتنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

 )2
                                                             حذف همزه )1(

                           
نان جاِیداُسولزِدبرَرمداِزدااَنـبیربا

ــUـــUـــUـــUـ

ریباـرگيـبَرلیِدازریباـمَرحـبیریَخـآ

ــUـــUـــUـــUـ

      
        حذف همزه )2(

فاعاتنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
 )4

ردذاُگـمیيِعضاـرعمـَرددانَـریظوَمنـِکهر

ــUـــUـــUـــUـ

ریياتـاخـریداِکبِیيادرــتنسـريـياِتاِخـ

ــUـــUـــUـــUـ

حذف همزه )1(
 

حذف همزه )3(حذف همزه )2(
فاعاتنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
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تقطیع گزینۀ )4(: 1893   4 

کيستيِـزمساِینیهاپنـُیيیداپِيـتَرصو
UUـ

ـ
ـــ

U

U

ـ
ـــ

U

U

ـ
Uــ

U ـ

امِدشيـپوِینیياعرداصـُچنيمجاُکـهر
ــــUـــUـ

U

U

ـ
ـUــ

    تغيير کّمّيت     
           مصّوت کوتاه
         به بلند )7(

تغيير کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )8(
فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن

بررسی سایر گزینه ها:
 )1

                                         تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )2(
                                        حذف همزه )1(

                                         
دمديـَنِتهفـُدِهَمـکانَردَذگـمیِتهفـُد
UـUـUUــUU

ـ
UـUUــ

دمسيـرنَـتَشَمـخدِبتازانَمـَدسيـِرجانب
UـUـUUــUـUـUUــ

   
       حذف   حذف
        همزه    همزه
)4(    )3(       

فعاتنمفاعلنفعاتنمفاعلن
 )2

                                تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )1(

                              
ريمذبگـُتیرولبـقاُمـتارذابگـ
UـUUـUـUــ

ـ
UـU

U ـ

ريمگـبنـُتبخوِليـماَشـدرِدديـدز
UـUUـUـUــ

ـ
UـU

U ـ

        
تغيير کّمّيت مصّوت
کوتاه به بلند )2(

فاعلنمفاعيلفاعاتمفعول

3(               حذف همزه )1(  حذف همزه )2(
                              

يیفاَوُرمهـبیُتِکولَزوَمـتَـنسـدانَـمن
ــUUــUUــUUــUـ

يیپانَـُیدیبنبِـِکبهزاننَـتَـبسـناـدعهـ
ــUUــUUــUUــUـ

                                  
                   حذف همزه )3(  حذف همزه )4(

1894    2 

يدمانَـنان چـظَرنَـِبَرميامِچشـُوهاژُِمـ
UUـUـUــUUـUـUــ
يیتاَخـِیهوداَرَچـتان لسـبُـسنـِنياِمـِک
UUـUـUــUUــ

U

U

ـ
Uــ

فاعاتنفعاُتفاعاتنفعاُت
تقطیع مصراع اّول بیت سؤال:  1895   1 

لتغفـازِکبسـستنيـروِیهیياِسـراُت
UـUــ

U

UــUـUـــ

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن
تقطیع بیت سؤال: 1896   2 

ماستِیگیتـِپخـِوُرگـِدرماِیدیزاآ
ـــ

U

UــUUU

ـ
ـUـ

U

U

ـ
U ـ

ـَمیخاِگَرتَزاَسـِتـخـويـآ ـَث ماِرم
UUUــUUــUUــ

ـ
ـ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل
تقطیع بیت سؤال: 1897   2 

يدآمیسیَوهَـبُلـهرِزـقعشـِیویدعـ
ــ

U

U

ـ
ــــUUــUUـ

يدآمیسیَگـَمـهرنزَدَزسربرـتدسـ
ــــUUــUUــUـ

فعلنفعاتنفعاتنفعاتن
 متأّسفانه طّراح سؤال، در گزينۀ )2( روش يکسانی را در نمايش دادن 
گر قرار است تقطيع هجايی با اِعمال اختيارات  عائم هجايی انتخاب نکرده. ا
گر  نوشته شود، بايد هر دو نوع اختياراِت وزنی و زبانی مورد توّجه باشد و ا
تنها،   )2( گزينۀ  در  نوشته شوند.  اختيارات  گرفتن  نظر  در  بدون  عائم،  نه، 

اختيارات زبانی اعمال شده اند و اين کاماً نادرست است.
»فعاتن  يعنی  بيت،  پايۀ  و  اصلی  وزن  از  سؤال  طّراح  غفلت  حقيقت،  در 
موجب  ـ(  U U ـ ـ  U U ـ ـ  U U ـ ـ  U U ( فعلن«  فعاتن  فعاتن 
برداشت نادرست از وزن و خطای ايشان در تعيين عائم هجايی شده است. 

تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )1( 
                  تغيير کّمّيت  مصّوت بلند به کوتاه )2(   

                                        تغيير کّمّيت مصّوت کوتاه به بلند )3(      
   تغيير  کّمّيت مصّوت بلند به کوتاه )4(  

                                                        تغيير کّمّيت مصّوت 
                                                   کوتاه به بلند )5(         

  حذف همزه )6(
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1898    1 

ِلياپِـِلالُچکفِبرخگلِیقیساـترفـگِـ
UـUــ

U

UــUـUـUUـU

ـ
ِلالِوتُـپَرـترفـگِـقیساِخُرازِلياپـ
UـUـUUــUـUـUUـU

ـ
فعاتنمفاعلنفعاتنمفاعلن

تقطیع بیت سؤال: 1899   3 

نيستتاُدِفزلـآنِیِدتااُفـِکـستنيـکس
ـUUــUUــUUــ

U ـ
نيستالبَـِزمیداِکـستکيـِرَذُگـره در
UUUــ

ـ
ـUUــUUـ

U ـ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل
)مستفعُل مستعفُل مستفعُل مستف(

1900   2 

صورمنـِیِصقصـودَشـنَـشنروِرکِـتذاز
ـUUــUUــUUــ

U ـ
سندويـنِـرداِربَـزبرخون ِبِکالالـ
UUUــUUــ

ـ
ـUUـ

U ـ

فعولُنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

تقطیع گزینۀ )4(: 1901   4 

ملَعـُمعلـُدزه ُنقافرِنَدخانـ
ـUUـUـUــUUـ
راَمـ رهاچـهرـدننـجاِسنِـمو
ـUUـUـUــUUـ

مفتعلنفاعاُتمفتعلن
بررسی سایر گزینه ها:

2( مفتعلن فاعاُت مفتعلن فع 1( فعاتن مفاعلن فعلن 
3( مفتعلن فاعاُت مفتعلن فع

1902   1 

شدکِـمیُتِلوصـِیِدوعـِرظاتِـانـدل
UـUUـUـUــ

ـ
UـUـ

خامِلياِخـردداِکِتکسـِشـِلِدکينمسـ
UUــ

ـ
UـUUــUـU

U ـ

فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل
)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل(

بررسی سایر گزینه ها:
2( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

3( مفعوُل مفاعلن مفاعيُل فََعل )مستفعُل فاعاُت مستفعُل فع(
4( مفعوُل مفاعلن مفاعيلن )مستفعُل فاعاُت مفعولن(

تقطیع گزینۀ )3(: 1903   3 
َختُرُفُزلـراَمـ دَکرنیَمـِراَه ُیدیَزايـ
ـUـ

U

U

ـ
ـUUــUUــUUـ

نیَمـِراَه ُیدیَززيـراَمـِن جاهانَر زبا
ـUــUUــUUـ

U

U

ـ
ـUUـ

مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن
بررسی سایر گزینه ها:

2( مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن 1( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن 
4( فاعاتن فاعاتن فاعاتن فاعلن

1904   3 
تان سـدوِبيَتکاِشــدرنـبَـنانَمـدشـاز
ـUـUــUUـUـUــ

ريمبَـجاُکـيتکاِشــتنَسـَمـدشـستدوچن
UـUــUUـUـUــ

U ـ
فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل

بررسی سایر گزینه ها:
1( فاعاتن فاعاتن فاعاتن فاعلن 

2( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
4( مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

1905   4 
روستداددرِکشمِکبـِدتدر
ـUـUـUUــ

U ـ
ـُبـرتخا ماستخررخاِکرمخ
ـUـUـUUــ

U ـ
فع لنفاعاُتمستفعُل

وزن سایر گزینه ها:
2( فاعاتن فعاتن فعلن  1( مفعول مفاعلن مفاعيلن 

3( مفعول مفاعيل مفاعيل فعل 
1906    3 

گفتبِـاوبا رپوشا زرامِهَ 
UU

ـ
UــUــUـ

U ـ

هُفتنَـدربدُکنيـخنُسـدانمانـبِـ
UــUــUــU

U ـ
فعلفعولنفعولنفعولن

بررسی سایر گزینه ها: 

2( فعولن فعولن فعولن فعولن 1( مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
4( مفاعيلن مفاعيلن فعولن
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1907   4 

ييمگربِـهمِبدرَزِسـهیگاـحـصبـِعشمـُنَمـ

UUـUـUــUUـUـUـ
U ـ

ردداغرافـماِتبُـماازُمتيـخـسوبِـِک

UUـUـUــUUـUـUــ

فاعاتنفعاُتفاعاتنفعاُت

بررسی سایر گزینه ها: 
1( مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

2( مفعوُل مفاعيُل مفاعيُل فعولن
3( مفتعلن فاعاُت مفتعلن فع

1908   2 

رددانَـمياايـِشِدگرُتُچِکنیآ
UUUــ

ـ
ــUUــUUـ

رددانَـمراالِدِقشومعـُتُچطانسلـ
ــUUــUUــUUــ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

بررسی سایر گزینه ها: 
3( فاعاتن فاعاتن فاعلن 1( فاعاتن مفاعلن فعلن 

4( مفعوُل مفاعلن فعولن
تقطیع بیت سؤال: 1909   2 

زمريـبُگـُتِدقيـازيیناداِبِکتَمگفـ
ـــUUـــــUUــ
يیناداِیِترشـسرتمدسـدزُشـبِـکنليـ
ـــUUـــــUUــ

مفاعيلنمفعوُلمفاعيلنمفعوُل

)مستفعُل مفعولن // مستفعُل مفعولن(
تقطیع گزینۀ )2(:

ِدهمیرمَگـِجـنينخوناميـِیِريـدازين

UUUــ

ـ
ـــUUــــ

يیناميـِرَغـسادرکلمشـميننَـُکـحلتا

ـــUUـــــUUــ
مفاعيلنمفعوُلمفاعيلنمفعوُل

)مستفعُل مفعولن // مستفعُل مفعولن(
بررسی سایر گزینه ها:

1( مفعوُل فاعاتن مفعوُل فاعاتن )مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(
3( مفعوُل فاعاُت مفاعيُل فاعلن )مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل(
4( مفعوُل فاعاُت مفاعيُل فاعلن )مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل(

تقطیع بیت سؤال: 1910   4 

دمُشـلالَمـُتنَـمحـِشُخــتدسـِکبسز
UـUـUUU

ـ
UUـ

ـ
UـUUـ

دمُشـلياِخـازِدسوآُمَدتافـپاز
UـUـUUــUـUـUUـ

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن
تقطیع گزینۀ )4(:

دنداجانِرتاِسـچنُتمَِدمقـِبمنز
UـUـUUU

ـ
ـــUـUـ

دنديـخنـِدپيـِسـچنمنمِتَـماِبُتز
UU

ـ
UـUUــUـUـــ

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

بررسی سایر گزینه ها:

1( مفعوُل فاعات مفاعيُل فاعلن )مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل(
2( فعاتن فعاتن فعاتن فعلن 

3( مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
تقطیع بیت سؤال: 1911   2 

ذاربگـِتخـسوِنَمـمِچشـُرَسـِبریبا
UUUــ

ـ
UUUـ

ـ
ـUUـ

U ـ

تیهشـِیِدباِسَخـُرخابرِکیپاآن
UUUــUUــ

ـ
ــUUـ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل
)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

تقطیع گزینۀ )2(:

ریتاِبَشـُهماُتِیمودرُتِیروای
UـUUــUUــ

ـ
UUــ

ریواتـُمـریتاِبَشـآنَمزهَــدشيـُخر
ــUUــUUــUUــ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل
)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

بررسی سایر گزینه ها:

1( فاعاتن فاعاتن فاعاتن فاعلن
3( فاعاتن فاعاتن فاعاتن فاعلن

4( مفعوُل فاعاُت مفاعيُل فاعلن
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تقطیع بیت سؤال: 1912   3 

ـُره درِکديافر کیخامَِدآِرَذگ
UUUــUUــ

ـ
ــUUـ

ـَُددنـشانـفـِِندابس دندنيـتَـمداسیب

ـUUــUUــUUــ
U ـ

فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل
تقطیع گزینۀ )3(

وقترينَدیجانينچـبـِفیريـحَـُتچنبا
ـUUــUUــUUــ

U ـ
مستراحَـنَـتیهشـبـِِرخمـرمُخـِدباگر
ـUUــUUــUUــ

U ـ
فعولنمفاعيُلمفاعيُلمفعوُل

بررسی سایر گزینه ها:

2( مفعوُل فاعاُت مفاعيُل فاعلن 1( مفعوُل مفاعيُل مفاعيُل فََعلْ 
4( مفعوُل مفاعيلن مفعوُل مفاعيلن

تقطیع بیت سؤال: 1913   1 
َ باحُمــتقسـِشـعاِنخوُتِبهَ مذِبگرا
UـUـUUU

ـ
UUـUـUـ

U ـ

الحصـستراُتکانـتنسـآمِهَ ماِحالصـ
UـUـUUــUـUـUU

U ـ
فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلن

تقطیع  گزینۀ )1(: 

کنَمـ دياـرپهـِسـوزشاُگـبِـدلزرهگِـ
UـUـUUــUـUـUUـ
شادُگـنَـرهگِـنينُچـدسهنـُمــچهيـِرفکـِک
UـUـUUــUـUـUU

U ـ
فعلن مفاعلنفعاتنمفاعلن

بررسی سایر گزینه ها:

2( فعاتن فعاتن فعاتن فعلن
3( مفعوُل فاعاتن مفعوُل فاعاتن )مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن( 

4( مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
تقطیع بیت سؤال: 1914   3 

هاننَـریهابَــتهسـهانجَـِرهابَـِرغيـ
UـUUـ

ـ
UــUUــUـ

ياِقـساِدهبِـِدباهانَدخشُخُر ه ما
UUUـ

ـ
ـUــUUــUـ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

تقطیع گزینۀ )3(:
پرسَمـبردلمَِغـازلمِدبرنِهبِــتدسـ

UــUUــUــUUـ

U ـ
پرسَمـ غر ساُیِمـ از گرنِـ در ننـَمـمِ چشـ 

UــUUــUــUUـ

U ـ
فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

بررسی سایر گزینه ها: 

2( مفعوُل مفاعلن فعولن )مستفعُل فاعاُت فع لن( 1( مفتعلن مفتعلن فاعلن 
4( مفتعلن مفتعلن فاعلن

تقطیع بیت سؤال: 1915   2 
راَمـندُکـمیپیُگَردرـرزهـِششيـده
ـUـUــUUـUـUــ
نیُکـمی شنوریَگـِدباِکِمیمِجاهر
ـUـUــUUـUـUــ

فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل
)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل(

تقطیع گزینۀ )2(:
حسن رزاهِ بتخوِتَرصو رکا شـداکر
UـUــUUـUـUــ

U ـ
مِهَ هاننَـرتصوِیِدديـِزهاـنحسـوان
UUـUــUUـUـUــ

ـ
فاعلنمفاعيُلفاعاُتمفعوُل

 )مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل(
بررسی سایر گزینه ها:

1( مفعوُل مفاعيُل مفاعيُل فعولن )مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(
3( مفعوُل فاعاتن مفعوُل فاعاتن )مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(
4( مفعوُل فاعاتن مفعوُل فاعاتن )مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(

تقطیع بیت سؤال: 1916   2 
يکهرِجبرازِکيیهاِعقلـسابَـ
UــUــUــUــ
ورمحـِبدیسيـرنانباسـپاِرَسـ
UU

ـ
ــUــUــUـ

فعولنفعولنفعولنفعولن
تقطیع گزینۀ )2(:

نیهاجَـخوبدُرمهـبدِچناهاجَـ
UــUــUــUــ
نیگا رزاباِرزاباِتشفـآُچ
UــUــUــUــ

فعولنفعولنفعولنفعولن
بررسی سایر گزینه ها:

3( مفاعلن فعاتن مفاعلن فعلن 1( مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
4( فعاُت فاعاتن فعاُت فاعاتن
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تقطیع گزینۀ )4(:  1917   4 
يتروِدياباحرَسـهريمگوبـِ
UـــUـــUــ
ـُُخشرانباکـِ گهحرَسـدرانـودب
UـــUـــUــ

فعولنمفاعيلنمفاعيلن
وزن مشترک سایر گزینه ها: فعولن فعولن فعولن فعل

تقطیع گزینۀ )2(: 1918   2 

ریَمـقَـرارانَمـقَـهمریبَـَخـهمریظَـنَـهم
ـUUــUUــUUــUUـ

ریَکـِشـدررنـَکـِشـدررنـَکـِشـدررنـَکـِشـهم
ـUUــUUــUUــUUـ

مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن

1919   2 

امدتاافـداگـتدسـدرکجمتارهـگو
UUـ

ـ
UــUــ

ـ
UـــUـ

فاعلنفاعاتنفاعاتنفاعاتن
بررسی سایر گزینه ها:

3( مفاعلن فعاتن مفاعلن فعلن 1( فعاتن فعاتن فعاتن فعلن 
4( مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

1920   3 

تانسـکونيـندُکـچوهرتانسـبودرگلُترسـخا
ـUـــUـــUـــUــ

تمِسـدنبُرتانسـدوازتانسـدوِشپيــتلسـسهـ
UـUــ

ـ
ـUـــUـــUـ

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
وزن سایر گزینه ها:

1( فعاُت فاعاتن فعاُت فاعاتن
2( مفعوُل مفاعيلن مفعوُل مفاعيلن
4( مفتعلن مفاِعلُن مفتعلن مفاِعلُن

تقطیع گزینۀ )1(: 1921   1 
              بلند بودن هجای پايان نيم مصراع در وزن دوری

                                     
وصلِیيادرِیِنتشـبحرِبددگرنَــرسيـ

UــUUـ

U UــUUــ

U ـ
عشقِنفاطوِیِقغرسيلِزبدتانَـیرو
UــUUـ

U UــUUــ

U ـ
فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

بررسی سایر گزینه ها: 
2( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

4( مفعوُل فاعاُت مفاعيُل فاعلن 3( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

تقطیع صورت کامل شدۀ بیت های سؤال: 1922   1 

اوِیپادرنمَکـافـتارمبَـمیجاناوِتدسـاز

ـUـــUـــUـــUــ

رمبَـمیجاناوِتدسـازمنِکریداپنـنَـُتتا

Uـ

ـ
UـــUـــUـــUـ

دلـگسنـِرگانِـآنبانريـگـدزوررابَـسرتا

ـUـــUـــUـــUــ

رمبَـمیبانريـگـدرسراوِددابيـازِظلحـهر

ـUـــUـــUـــUــ
مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

مفهوم گزینۀ )4(: ستايش زيبايی معشوق و برتری آن بر زيبايی های  1923   4 
طبيعت

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: پندناپذيری

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )1(: درمان ناپذير بودن درد عشق 1924   1 
مفهوم سایر گزینه ها:

کاری روزافزون معشوق 2 و 3( درمانگرِی معشوق هم، مايۀ افزايِش درد است. / جفا
4( ترجيح درد عشق بر درمان / لّذت بخش بودن رنج عاشقی

مفهوم گزینۀ )4(: رهايی ناپذيری از عشق  1925   4 
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: عاشق نمی خواهد از بند عشق بگريزد.

گری عشق و رسوايی  1926 مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )4(: افشا   3 
عاشق / عاشقی و آبروداری جمع ناپذيرند. 

مفهوم سایر گزینه ها:

ک بازی عاشق در راه عشق / عشق به عاشق، حيات جاويدان می بخشد. 1( پا
2( نکوهش توّجه به »خود« و از دست دادن پديده های ارزشمند در پی حفظ 

پديده های بی ارزش
4( عاشق شدن، اختياری نيست.

مفهوم گزینۀ )2(: شرح اندوه هجران 1927   2 
مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: راز عشق پنهان کردنی نيست.

مفهوم گزینۀ )2(: بی پايان بودن راه عشق  1928   2 
مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: توّجه به گذر سريع عمر / توصيه 

به غنيمت شمردن فرصت
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: آخرت انديشی 1929   2 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( دعوت به پندپذيری
3( بی تعّلقی، شرط عشق است.

کی و بی آزاری 4( ستايش پا
مفهوم گزینۀ )4(: شگفت  انگيز بودن بازی روزگار 1930   4 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: بی اختياری چرخ و نفی تأثير روزگار 

در سرنوشت انسان  ها


