
هر کتابی، داستانی ست و صفحات آن، راوی آنچه بر ذهن و ضمیر نویسنده اش گذشته. کتاب، آینه ای است از مسیری که 
مؤلف و خواننده در کنار هم طی می کنند. ماجرای نگارش آن نیز خود، روایتی جداست. ما هم در این کتاب داستانی داریم 
از مؤلفانی که خواستند برای شما و در جهت اهدافتان تالش کنند و کتابی بنویسند که در آزمون سراسری یاری گرتان باشد.

کتاب را در قالب چهار بخش »سبک شناسی و تاریخ ادبیات«، »عروض و قافیه«، »آرایه های ادبی« و »قرابت معنایی« ببینید. 
در بخش سبک شناسی و تاریخ ادبیات، تالشمان بر این بود که در قالب »نمودارهای توالی زمانی« رابطءه عّلی وقایع 

را مشخص کنیم و با ترسیم »جداول مقایسه ای«، تفاوت های سطوح سه گانءه ادوار مختلف را نشان دهیم. 
هدف اصلی مان، تغییر یادگیری تاریخ ادبیات از حفظ کردن محض به فهم و درک مطالب بوده است. در پایان مباحث 
سبک شناسی، برای آشنایی شما با سبک  ادبی هر دوره، نمونه ای از اشعار ادوار مختلف را در سه قلمرو زبانی، ادبی 

و فکری تحلیل کرده ایم. 
در بخش عروض و قافیه با آموزش گام به گام مباحث عروضی پیش رفته ایم. با قراردادن تمرین های متنوع در پایان هر 
مبحث، سعی کردیم مفاهیم عروضی را ملکءه ذهنتان سازیم. با آموزش جز ءبه جزء نکات تستِی عروض در قالب عنوان 

»فراموش نکنید«، شما را با سؤاالت کنکوری آشنا ساخته ایم. 
در بخش آرایه های ادبی سعی کردیم با ذکر مثال و مصداقی آشنا با ذهنتان، توضیح مطالب را آغاز کنیم و بعد از 

تحلیل مثال های متعدد، به قاعدءه اصلی اشاره کنیم. 
این  در  تهیه  کرده ایم.  جامع  درسنامه ای  آموزشی،  کتاب های  میان  در  نخستین بار  برای  معنایی  قرابت  بخش  در 
»واژه  های  از  کرده ایم.  تحلیل  کنکور  سؤاالت  ساختار  قالب  در  را  دوره  هر  شعری  مفاهیم  اصلی ترین  درسنامه  ها 
تداعی کننده« برای درک مفهوم بیت کمک گرفته ایم و عالوه بر آن، بر مهارت های واژگانی، دستوری و ادبی که در یافتن 

کید کرده ایم.  مفهوم بیت چاره ساز است، تأ
معتقدیم درسنامه بدون طراحی »تست« در آموختن مطلب، ناتوان است؛ طراحی پرسش های چهارگزینه ای در قالب 

عنوان »محک  بزنیم« برای کسب مهارت شما در یافتن تله های تستی در کنکور است. 
کتاب حاضر شامل 861 تست است. در چینش تست ها، کوشیدیم از تست های »آسان« به »سخت« برویم. تست های 
تألیفی دربرگیرندءه سؤاالت آموزشی )با هدف یادگیری مطالب( و تست های شبیه سازی شده با  آزمون های سراسری 
است. اعمِ تست های آزمون های سراسری علوم انسانی در سال های اخیر را پاسخ گفته ایم تا مجموعءه کاملی از سؤاالت 

کنکور در اختیارتان قرار بگیرد. پاسخنامه ها نیز جامع و کامالً تشریحی است. 
در انتها، کتابی که در دست دارید، حاصل اعتماد و تالش همکاران با انگیزه مان در انتشارات »مشاوران آموزش« است. 

به ثمر رسیدن این اثر را مرهون همدلی ایشان می دانیم:
جناب آقای وحید تمّنا، مدیریت محترم انتشارات مشاوران آموزش از اعتماد و جسارت بخشی شما بی نهایت سپاسگزاریم. 
جناب آقای دکتر احمد خداداد، مدیریت محترم بخش تألیف و تولید انتشارات، شما چراغ  اول را در ذهنمان روشن 
کردید، جای جای این مسیر را با ما قدم زدید و ناهمواری ها را بر ما آسان کردید. از ما خواستید »نویسنده« باشیم و 

»خاّلق«. حضورتان در کنار اثر، وزِن کتاب ماست. از شما ممنونیم. 
همکاران عزیزمان در واحد تألیف و تولید، خانم سها  سلیمان زاده مسئول اجرایی کتاب، شاهد تالش هر روزه تان در 

به ثمر رسیدن اثر بوده ایم. قدردان برنامه ریزی، دقت و جزئی نگری شما هستیم. 
سرکار خانم ها الهه ابراهیمی و یاسمین بگلری صفحه آراهای کتاب، از ُحسن سلیقه و دقت  نظرتان ممنونیم. 

دست تمامی همکاران ویراستارمان را که عیب ها و نواقصمان را یادآوری کردند، به گرمی می فشاریم. 
در پایان از خوانندگان عزیزمان می خواهیم نواقص را به ما گوشزد کنند، پرسش گر باشند و کتاب را با دید انتقادی بخوانند. 
گروه مؤلفان  

مقدمه مؤلف
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( یا برعکس  U − ( از ) − U در مصراع دوم آن هجای نهم با دهم و سیزدهم با چهاردهم جابه جا شده اند؛ یعنی همان طور که گفتیم شاعر به جای )
استفاده کرده است. در رکن سوم شاعر به جای »مفتعلن« »مفاعلن« آورده که چون از اختیارات شاعری استفاده کرده، اشکالی در وزن به وجود نمی آورد و 

همچنان گوش نواز است.

جمعبندی خالصه ای از آنچه در این درس خوانده اید:

اختیارات وزنی

1 بلند بودن هجای پایان مصراع 
2 آوردن فاعالتن به جای فعالتن

3 ابدال  آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه
( یا برعکس. U − ( به جای ) − U 4 قلب  جابه جاکردن یک هجای بلند و کوتاه که در مجاورت هم قرار گرفته اند  )

11

حتماً علی اسفندیاری )نیما یوشیج( را می شناسید و می دانید که ساختار شعر فارسی را متحول کرد. حاال که وزن عروضی را به خوبی یاد گرفته اید، می دانید 
که وزن عروضی یکی از ابعاد ساختار یک شعر است. نیما یک شکل جدید از وزن آفرید؛ تساوی و هجاهای بین دو مصراع را برداشت و به این ترتیب 

اصوالً بخش های شعر نیمایی با هم برابر نیستند و البته این کار چیزی هم از زیبایی موسیقیایی شعر کم نکرد.
 این کار نیما به این معنا نیست که شعر نو وزن عروضی ندارد؛ بلکه فقط به دلیل عدم تساوی مصراع ها، تعداد هجاهای آن ها برابر نیست. 

به شعر زیر توجه کنید.
سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است 

کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید، نتواند 

که ره تاریک و لغزان است.

نستباریَگَدرهاَسرُگفتُسخپاَهندخامیِنراَمتالَس

U−−−U−−−U−−−U−−−U−−−

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

َندواَنتدیدراپاِشپیُجزَگهِن

U−−−U−−−U−−−

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

َنستزالغُکریتاَرهِک

U−−−U−−U−
−

مفاعیلن مفاعیلن
همان طور که در شعر باال مشاهده کردید، این شعر با وزن واژءه »مفاعیلن« سروده شده است؛ یعنی همۀ مصراع های آن به همین ترتیب با همین وزن واژه 

سروده شده اند و فقط تعداد استفاده از »مفاعیلن« در هر مصراع با مصراع دیگر متفاوت است.
چنانکه مشاهده کردید، یافتن وزن شعر نو بسیار ساده است، به خصوص برای شما که عروض سنتی را به خوبی آموخته اید. پس با تمرین زیر خود را بسنجید.
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شعرهای زیر را تقطیع هجایی کنید.

1 بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانۀ جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید

2 بیا ای مهربان با من
به دیدارم بیا هر شب

در این تنهایِی تنها و تاریِک خدا مانند
دلم تنگ است

· ءَبازبیَشتابَمهُتبی1 Hpتَمَذشُگـِچکو

−U−−UU−−UU−−UU−−

فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن

ـَ تَمَگشُتِلباُدنِبِرخیدمُشچشمتَنِمه

UU−−UU−−UU−−UU−−

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن
َدمجوُوِمجاَدزُشریزَلبُتِردادیِقُشو
−U−−UU−−UU−−UU−−

فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن
دمبوِکِنوادیِقِشعا¶I · َدُش

UU−−UU−−UU−−

فعالتن فعالتن فعالتن
شیدَرخِدُتِدیاِلُگَنمجاِیِنخاIÀ ·َندر

−U−−UU−−UU−U
−

UU−U−
−

فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن
دیدَخنِرِطخاَصدِغبا

−U−−UU−U−
−

فاعالتن فعالتن
چیدپیِرِطخاَصدِرَعط

−U−−UU−U−
−

فاعالتن فعالتن

محکبزنیم
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َمنباIM ·مهرءِییاِب

U−−−U−−−

مفاعیلن مفاعیلن

شبهریاِبَرمدادیِب2

U−−−U−−−

مفاعیلن مفاعیلن
َگستتَنَلمِدنندماداُخِکریتاوهاتنِیییهاتنÄn¸َد

U−−−−
U

−−−U−−U
−

U−−U−
−

U−−U−
−

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

 
هر یک از وزن هایی که تاکنون خواندید، در عروض سنتی با یک اسم مشخص و البته دشوار نامیده می شدند. در عروض جدید این نام گذاری ها کاربردی 

ندارند اما بهتر است برای شناخت بیشتر وزن های عروضی و همچنین رویارویی بهتر با سؤاالت کنکور با برخی از آن ها به طور مختصر آشنا شوید:
به بیت زیر توجه کنید:

هر که درمان می پذیرد یا نصیحت می نیوشد«»همچنان عاشــق نباشــد ور بود صادق نباشد

· چَهم Iºَشدباَنِدقصاَودُبَورَشدباَنِشقعا
−U−−−U−−−U−−−U−−

· َدرِکَهر I¶َشدیونیمیَحتصیَنیاَردذیَپمی

پس از تقطیع هجایی آن، می بینیم که از چهاربار تکرار فاعالتن به وجود آمده است. در نام گذاری وزن ها به وزن واژءه »فاعالتن« رمل می گویند. اگر خوب 
دقت کنید می بینید که وزن »فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« فقط وزن یک مصراع آن است و مصراع دیگر آن، دوباره از چهار »فاعالتن« تشکیل شد 

که مجموعاً می شود هشت »فاعالتن«؛ پس به آن می گوییم »مثمن«.
پس تا اینجا به این وزن، به خاطر »فاعالتن« و »هشت تایی« بودن آن می گوییم: »رمل مثمن«.

هنوز یک قسمت دیگر از نام آن باقی مانده است:
« باشد به آن »سالم« می گوییم )مانند بیتی که در مثال آوردیم( و اگر یک هجای آن حذف شده باشد و  − − U − اگر رکن آخر آن، »فاعالتن  

( به آن محذوف می گوییم؛ زیرا یک هجا از رکن آخر آن حذف شده است. − U − به این شکل درآمده باشد )=فاعلن 
متــاب مــن  از  خــوب  روی  ــواب؟«»ماهرویــا،  ــی ص ــه می بین ــتن چ ــا کش بی خط

اگر بیت باال را تقطیع هجایی کنیم، به وزِن »فاعالتن فاعالتن فاعلن« می رسیم. قبالً دانستیم که چون وزن آن از »فاعالتن« تشکیل شده است، به آن 
»رمل« می گوییم. این وزن، برخالف وزن قبل، سه رکنی است که اگر کل بیت را درنظر بگیریم، مجموعاً می شود شش رکن. پس به آن می گوییم مسّدس. 
« است، پس دیگر »سالم« نیست؛ زیرا یک هجا از رکن آخر حذف شده و نام  − U − «، »فاعلن  − − U − آخرین رکن آن به جای »فاعالتن  

آن »محذوف« است؛ پس اسم کامل این وزن می شود: »رمل مسّدس محذوف«
همان طور که به تکرار رکن »فاعالتن«، رمل می گویند، تکرار رکن »مفاعیلن«، هزج نام دارد. با دانستن این نکته می توانید تمرین زیر را حل کنید.

نام وزن بیت های زیر را به دست آورید؟
جوابــش تلــخ و پنداری شــکر زیر زبــان دارد1 غالم آن سبک روحم که با من سر گران دارد
کــه ندهــد بــر چنیــن صــورت دل از دســت2 نشــاید گفتــن آن کــس را دلــی هســت

اولین بیت از هشت بار تکرار »مفاعیلن« ایجاد شده است؛ به خاطر تکرار »مفاعیلن« به آن »هزج« می گوییم و به خاطر هشت بار تکرار 
شدن آن در یک بیت )چهاررکنی بودن وزن یک مصراع( به آن »مثمن« می گوییم.

آخرین رکن آن نیز »مفاعیلن« است و هیچ هجایی از آن حذف نشده؛ پس »سالم« است. نام کامل بیت می شود: هزج مثمن سالم
وزن بیت دوم »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« است. به خاطر تکرار »مفاعیلن«، »هزج« نام دارد. هر مصراع آن از سه رکن و مجموعاً کل 
«، »فعولن   − − − U بیت از شش رکن تشکیل شده؛ پس به آن »مسدس« می گوییم. آخرین هجای آن به جای »مفاعیلن  

« است، یعنی یک هجای آن حذف شده، پس محذوف است. نام کامل بیت می شود: هزج مسّدس محذوف − − U

محکبزنیم
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عروض و قافیه

 کوتاه ترین مصراع شعر فارسی دو رکن دارد؛ یعنی بیت آن از چهار رکن تشکیل شده است؛ پس به آن مرّبع می گویند. مانند: 
ــمدریـــــــای هستــــــــی دم بــــــه دم ــچ و خـــ ــاب و پیــ ــرخ و تـــ در چــ

مستفعلن مستفعلنمستفعلن مستفعلن
تاکنون دانستیم که از تکرار فاعالتن، بحر1 رمل و از تکرار مفاعیلن، بحر هزج ساخته می شود. در این کتاب، عالوه بر این دو، دو بحر دیگر را نیز خواهید 

2 متقارب. 1 رجز،  خواند: 
( است که  − − U از تکرار »مستفعلن«، بحر »رجز« و از تکرار »فعولن«، بحر »متقارب«، ایجاد می شود. همان طور که می دانید، نشانۀ هجایی »فعولن«، )

( و آن را »َفَعل« می خوانیم. پس:  − U اگر یک هجای آن کم شود به این شکل درمی آید )
فعولن فعولن فعولن فعولن  متقارب مثمن سالم 

فعولن فعولن فعولن فعل  متقارب مثمن محذوف
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  رجز مثمن سالم

اکنون شما تمام آنچه را که باید دربارءه عروض بدانید، یاد گرفته اید و می توانید به سادگی به هر سؤال تشریحی و تستی پاسخ دهید.

وزن عروضی و نام وزن بیت های زیر را بنویسید.
ماهــی ندانــم یــا َملــک فرزنــد آدم یــا پــری1    تا نقش می بندد فلک کس را نبودست این نمک
گر امید وصل باشــد همچنان دشــوار نیســت2   ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست
ــت ــه نوَش ــیدی ک ــی رس ــاه نهان ــه ش نوَشــت3 ب کــه  چشــیدی  آســمانی  مــی 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را4    فغان کاین لولیان شوخ شیرین کاِر شهر آشوب
هســت5 مــرا خــود با تــو چیــزی در میان هســت جهــان  در  زیبــا  روی  وگرنــه 
نیســت6 هــر کــه را صــورت نبنــدد ســّر عشــق جانیــش  ولــی  دارد  صورتــی 
ــقایش7 دلــی کــز تــو ســوزد چــه باشــد دوایــش ــه باشــد س ــو باشــد ک ــو تشــنه ت چ
ــدر جهــان ــه ان ــان شــد ک مهــان8 ســیاوش چن از  نبــود  کــس  او  ماننــد  بــه 
ساقی سرمست و جامی، مطربی موزون و یاری9    پادشا هست آن که دارد در چنین خرم بهاری
زبان آفریــن10 بــــه نـــام خداونـــد جـان آفریـــن در  ســخن  حکیــم 
ــان دانــۀ دل زلــف ســاقی دام راه11    ساز چنگ، آهنگ عشرت، صحن مجلس، جای رقص خــال جان
می دانی که  می دانم  و  جانا  توام  هواخواه  که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی12 

2 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  رمل مثمن محذوف 1 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  رجز مثمن سالم      
4 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  هزج مثمن سالم 3 فعولن فعولن فعولن فعولن  متقارب مثمن سالم             

6 فاعالتن فاعالتن فاعلن  رمل مسدس محذوف 5 مفاعیلن مفاعیلن فعولن  هزج مسدس محذوف             
8 فعولن فعولن فعولن فعل  متقارب مثمن محذوف 7 فعولن فعولن فعولن فعولن  متقارب مثمن سالم             
10 فعولن فعولن فعولن َفعل  متقارب مثمن محذوف 9 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن  رمل مثمن سالم        

12 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  هزج مثمن سالم 11 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  رمل مثمن محذوف      

محکبزنیم

جمعبندی خالصه آنچه در این درس خوانده اید:
در شعر نو یا نیمایی به دلیل عدم تساوی مصراع ها، تعداد هجاها در هر مصراع برابر نیست.

) − − U 	فعولن ) حذف یک هجا  ) − − − U تکرار مفاعیلن  هزج )
) − U − حذف یک هجا فاعلن )  ) − − U − تکرار فاعالتن  رمل )

تکرار مستفعلن  رجز
) − U 	َفعل ) حذف یک هجا ) − − U تکرار فعولن  متقارب )

حذف یک هجا از هر کدام  محذوف
مصراع های دو رکنی  مربع

مصراع های سه رکنی  مسدس
مصراع های چهار رکنی  مثمن

نام کامل وزن هایی که در این کتاب خواندید:
2 مفاعیلن مفاعیلن فعولن  هزج مسدس محذوف 1 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  هزج مثمن سالم 

4 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن  رمل مثمن محذوف 3 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن  رمل مثمن سالم 
6 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  رجز مثمن سالم 5 فاعالتن فاعالتن فاعلن  رمل مسدس محذوف 

8 فعولن فعولن فعولن َفعل  متقارب مثمن محذوف 7 فعولن فعولن فعولن فعولن  متقارب مثمن سالم 

1. برای نامگذاری وزن ها، مبنای اصلی، بیت است و در عروض سنتی به آن بحر می گوییم.
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11   

کدام            یک    از گزینه های زیر، تقطیع هجایی و ارکان       وزن »متقارب مثمن محذوف« را به درستی نشان می دهد؟   386
− − U  / − − U  / − − U  / − − U  − U  / − − U  / − − U  / − − U

− U −  / − − U −  / − − U −  − U −  / − − U −  / − − U −  / − − U −
« کدام وزن عروضی را نشان می دهد؟    387 − U − −  / − U − −  / − U − −  / − U − − عالمت های هجایی »

متقارب مثمن سالم رجز مثمن سالم  هزج مثمن سالم  رمل مثمن سالم 
کدام یک از گزینه های زیر، »هزج مسدس محذوف« را نشان می دهد؟   388

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن فعولن فعولن فعل  مفاعیلن مفاعیلن فعولن  فاعالتن فاعالتن فاعلن 
در کدام گزینه، بیت های با وزن »رمل مثمن محذوف، هزج مثمن سالم، متقارب مثمن سالم، رجز مثمن سالم« به ترتیب آمده اند؟   389

الف( مرا می بینی و هر دم زیادت می شود دردم / تو را می بینم و میلم زیادت می شود هر دم
ب( به سر بر شو این گنبد آبگون را / بهم بشکن این طبل خالی میان را

پ( بی ماه مهر افروز خود تا بگذرانم روز خود / دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم
ت( دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار / گرچه هشیاران ندادند اختیار خود به کس

الف، پ، ب، ت ت، الف، ب، پ  ت، الف، پ، ب  الف، پ، ت، ب 
کدام گزینه تقطیع هجایی و ارکان »رمل مثمن سالم« را به درستی نشان می دهد؟   390

− U − −  / − U − −  / − U − −  / − U − −  − − − U  / − − − U  / − − − U  / − − − U
− − U −  / − − U −  / − − U −  / − − U −  − − U  / − − U  / − − U  / − − U

نام وزن بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟   391
عهــد بــا پیمانــه بنــدم شــرط بــا ســاغر کنم«»عهــد و پیمان فلک را نیســت چنــدان اعتبار

هزج مثمن محذوف هزج مثمن سالم  رمل مثمن محذوف  رمل مثمن سالم 
نام وزن »فعولن فعولن فعولن فعل« در کدام گزینه به درستی آمده است؟   392

رمل مثمن محذوف رجز مثمن محذوف  هزج مثمن محذوف  متقارب مثمن محذوف 
بیت زیر در کدام وزن سروده شده است؟   393

را انگشــتری  بیــار  را«»ســلیمانا  پــری  و  دیــو  کــن  بنــده  و  مطیــع 
هزج مسدس محذوف متقارب مثمن سالم  رجز مثمن سالم  رمل مسدس محذوف 

ارکان و نام بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟   394

بهــار عارضــش خطی به خــون ارغــوان دارد«»بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن / هزج مثمن سالم مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن / هزج مثمن محذوف 
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن / رمل مثمن سالم فعولن فعولن فعولن َفَعل / متقارب مثمن محذوف 

کدام یک از ابیات زیر در وزن »متقارب مثمن سالم« سروده شده اند؟   395
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست / منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

هر کسی را دلربایی همچو ذره در هوایی / قبلۀ هر کس به جایی قبلۀ سعدی سرایت
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب / گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب

نمی بینم از همدمان هیچ بر جای / دلم خون شد از غصه ساقی کجایی
شاعر کدام یک از بیت های زیر را در وزن »رجز مثمن سالم« سروده است؟   396

بیا ساقی آن می که حال آورد / کرامت فزاید کمال آورد
نگار ختن را حیات چمن را / میان گلستان کشیدی که نوشت

زان طرءه پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم / از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند
چنان بد که هر شب دو مرد جوان / چه کهتر چه از تخمۀ پهلوان

نام وزن بیت های زیر در کدام گزینه به ترتیب درست آمده است؟   397
الف( خم زلف تو دام کفر و دین است / ز کارستان او یک شمه این است

ب( دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما / چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
پ( تو نیک و بد خود هم از خود بپرس / چرا بایدت دیگری محتسب

ت( دل گفت ُحسن روی او وان نرگس جادوی او / وان سنبل ابروی او وان لعل شیرین ماجرا
رمل - هزج - متقارب - رجز هزج - رمل - متقارب - رجز  
رمل - هزج - رجز - متقارب هزج - رمل - رجز - متقارب  

نام وزن عروضی کدام یک از بیت های زیر »رمل« نیست؟   398
آن شکایت ها که دارم از تو هم پیش تو گویم / نی چه گویم چون ندارد قصۀ هجران نهایت

روز وصل دوستداران یاد باد / یاد باد آن روزگاران یاد باد
آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است / یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است؟

مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا / مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده باد
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نام وزن عروضی بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟   399
همچنان کز من شنیدی پیش آن دلبر روایت«»بگــذری در کــوی یــارم تا کنی حــال دلم را 

رمل مثمن سالم متقارب مثمن سالم  هزج مثمن سالم  رجز مثمن سالم 
)سراسری، خارج از کشور 98(   400 بحرهای »متقارب، رمل، رجز و هزج« به ترتیب، مربوط به کدام ابیات است؟  

الــف( نردبــان ایــن جهــان مــا و منــی اســت
ب( مــرا نــه ســر نــه ســامان آفریدنــد
پ( باز آی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین
تویــی پســتی  و  بلنــدی  را  جهــان  ت( 

عاقبــت ایــن نردبــان بشکســتنی اســت
آفریدنـــد پریشـــان  پریشـــانم 
که آشـوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود
تویــی هســتی  هرچــه  چــه ای  ندانــم 

ت، ب، پ، الف ت، الف، پ، ب  پ، ب، الف، ت  پ، ب، ت، الف 
)سراسری، خارج از کشور 98(   401 کدام بیت در بحر »رمل مثمن محذوف« است؟ 

صوفـی بیـا کـه آینـه صافی اسـت جـام را
آن کـه جـز کعبـه مقامـش نبـود یـاد لبت 
ای که پرسـی سرگذشـتم پایم اندر گل فروشـد
مرحبا ای پیک مشـتاقان بده پیغام دوسـت

را لعل فــام  مــی  صفــای  بنگــری  تــا 
بــر در میکــده دیــدم کــه مقیــم افتــاده اســت
زانکــه در راه غمــم جــز اشــک همراهی نباشــد
تــا کنــم جان از ســر رغبــت فدای نام دوســت

)سراسری، خارج از کشور 98(   402 وزن واژءه شعر زیر کدام است؟ 
»بـــه چــــه خواهـــی بــــردن / در شبی این همه تاریک پناه«

فعالتن فعلن - فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع لن فعالتن فع لن - فعالتن فعالتن فعالتن 
فاعالتن فعالتن فعلن - فاعالتن فعالتن فع لن فعالتن فع لن - فاعالتن فعالتن فعلن 

)سراسری، 98(   403 نام وزن مقابل کدام مصراع درست است؟ 
شوریده و شیدا کند هر دل که دلبر جا کند: رمل مثمن سالم مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد: هزج مثمن سالم 

آشفته خاطر کرده ام جمعیت عشاق را: رجز مثمن محذوف فلک کار مرا افکند با نامهربان ماهی: هزج مثمن محذوف 
)سراسری، 98(   404 وزِن مصراع های زیر، به ترتیب کدام است؟ 

»صبح خواهد شد / و به این کاسۀ آب / آسمان هجرت خواهد کرد«
فاعالتن فع، فعالتن فعلن، فاعالتن فعالتن فع فاعالتن فع لن، فعالتن فع، فاعالتن مفعولن فع 

فعالتن فع، فعالتن فعلن، فعالتن فعالتن فعلن  فاعالتن فع، فاعالتن فع لن، فاعالتن فعالتن فع 
)انساین 99(   405 قافیه در کدام بیت »یک گروه قیدی« است؟ 

من دل  بر  است  حالی  گیسو  تاب داده  ای 
آشـفتگان عشـقت گیـرم کـه جمـع گردند
بـا ایـن سـپاه مـژگان از خانـه گـر درآیـی
از لعل و چشمت آخر دیدی که شد فروغی

بی شــماره پیــچ  وز  بی حســابت  تــاب  از 
ــاره ــای پاره پ ــرد دل ه ــوان ک ــع از کجــا ت جم
تســخیر می تــوان کــرد شــهری بــه یک اشــاره
ممنــون بــه یــک تبســم، قانــع بــه یــک نظــاره

)انساین 99(   406 قافیه در کدام بیت »غلط« است؟ 
ــت ــی در دل اس ــل آتش ــون خلی ــرا چ م
کشــد کمینــم  در  ناگهــان  اجــل 
ــم ــه خــود می زن ــه آتــش ب ــه خــود را ب ن
ــت ــت دخ ــاه خواس ــه از پادش ــی ک گدای

کــه پنــداری ایــن شــعله بــر مــن گل اســت
کشــد نازنینــم  آن  کــه  بــه  همــان 
گردنــم در  اســت  شــوق  زنجیــر  کــه 
پخــت بیهــوده  ســودای  و  خــورد  قفــا 

)انساین 99(   407 در همۀ ابیات حذف »همزه« به چشم می خورد؛ به جز: 
بـرون خرام و ببـر گوی خوبـی از همه کس
چـو عندلیـب فصاحـت فرو شـد ای حافـظ
چو عطرسـای شـود زلـف سـنبل از دم باد
بــه زلــف گــوی کــه آییــن دلبــری بگــذار

ســزای حــور بــده رونــق پــری بشــکن
ــکن ــن دری بش ــخن گفت ــه س ــدر او ب ــو ق ت
ــری بشــکن ــف عنب ــه ســر زل ــش ب ــو قیمت ت
بــه غمــزه گــوی کــه قلــب ســتمگری بشــکن

)انساین 99(   408 وزِن بیِت زیر، با کدام بیت یکسان است؟ 
ــق ــزل دور و دراز وادی عش ــه من ــان ک نکــرد دل، تهــی از نالــه چــون جــرس مــارا«»فغ
کــه می گــردد خنــک از پرتــو مهتــاب عیش مابه سـیر مـاه از محفـل مخوان پروانـۀ ما را
که همچو صبح، گران سـنگ سـاخت خواب مراســیاه در دو جهــان بــاد روی مــوی ســفید
ــد ــان فرمودن ــک ام ــال مل ــیران ب ــه اس بــه فقیــران گــدا گنــج ســالطین دادنــدب
کــه بــه روی دوســت مانــد کــه برافکنــد نقابینفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم

)انساین 99(   409 در بیِت زیر، همۀ اختیارات شاعری یافت می شود؛ به جز: 
ــان مفــروش ــه خوب ــازوی پرهیــز ب کــه در ایــن خیل حصاری به ســواری گیرند«»قــّوت ب

کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند، ابدال بلند تلفظ کردن مصوِت کوتاه، قلب 
بلند بودن هجای پایان مصراع، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه آوردن فاعالتن به جای فعالتن، حذف همزه 

)انساین 99(   410 کدام ابیات را می توان به دو صورت دسته بندی هجایی کرد؟ 
الف( عشقم آتش زد و آب مژه از سر بگذشت
ب( وقتی نشد که بی دوست بر حال خود نگریم
ج( ای بت دل پسـند من هر سـر موت بند من
د( نقــد جان بر ســر ســودای جنــون باخته ایم
هـ( از بس عرق شــرم نشســته اســت به رویم

ــا زده ام ــه دری ــه ب ــر یک دان ــی آن گوه پ
روزی نشــد که در عشــق بر کار خود نخندیم
ــم ــدار ه ــّرءه تاب ــن ط ــد م ــو کمن کاکل ت
ــدیم ــان کار ش ــل زی ــۀ عق ــن از وسوس ایم
نکویــم روی  آن  نظّــارءه  ز  محــروم 

ب، هـ ب، د  الف، هـ  الف، ج 



علوم و فنون 12

197

385 0 
َزستِرباُمدیمرییگورختِدَهزکو

−−U−U−
−

UU
−−U−UU−

−
خودِبIÄ ·ِگَجنُچنِدَز¬¼ ·ِنگوِیهاَپر
−−U−U−UU−−U−U−

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
هجای هفتم در مصراع اول بنا به اختیار وزنی ابدال به دو هجای کوتاه 

تبدیل می شود.
 متقارب مثمن محذوف ← فعولن فعولن فعولن فعل0 386
 این عالمت های هجایی وزن »مستفعلن مستفعلن مستفعلن 0 387

مستفعلن« را نشان می دهد. 
 هزج: مفاعلین0 388

389 0
الف(

دمدرودَشمیدتیاِزدمهرُینیبیمیراَم

← هزج 
مثمن سالم

U−−−
−

U
U
−−−U−−−U−−−

دمهرودَشمیدتیاِزلمِمیُمَنبیمیراُت

U−−−UU
−−−U−−−U−−−

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
ب(
را¬¼·آبِدَبُگنÄH¸ُشبرسرِب

← متقارب 
 مثمن سالم

U−−U−−UU
−−U−−

راIÄ ·ِملیخاِلطبÃº¸َکبشهمِب
U−−U−−U−−U−−

فعولنفعولنفعولنفعولن
پ( 
ُخدِزرونمراَذبگتاُخدِزرورفمهِهمابی

← رجز 
 مثمن سالم

−−U−−−U−−−U−−−U−
نمَزمیمیداِبغیمرهمَنمیهیراِبمیدا
−−U−−−U−−−U−−−U−

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
ت(
یارِتمسِمچشِب[I·ردپاِسمیبتِرغِبدل

← رمل
 مثمن محذوف

−U−−−U−−−U−U
−−UU_

_
کسِبخدِریاِتدخدنداَنHn ·یاهشِچگر

−U−−−U−−−U−U
−−U−

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

 رمل مثمن سالم ← فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن0 390

391 0

Hj·چننیسترالکَفِنماِپی ُدعه
بارِتءِع

−U−−UU−−−U−−−UU−
−

نمُکغرساباشرطدمبنِنماِپیباعهد
−U−−−U−−−U−−−U−

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

392 0

393 0

راریَتُگشرنیاِبناماِلیُس

← هزج 
 مسدس محذوف

U−−−U−−−U−−
راریَپُودیکنِدبنُعطیُم

U−U
−−U−−U

−U−−
فعولنمفاعیلنمفاعیلن

394 0

ردداIM ·ِیسابلُسنِزگلِدِگرِکرمداتیُب

← هزج 
مثمن سالم

U−−−U−U
−−U−−−U−−−

رددا«H·َغءَرِنخوِبطیخطضشِرعاِرهاَب

U−U
−−U−−−U−U

−−U−−−
مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن

395 0.1 
جاستُکیارِهَگرامراَحَسِمسیَنءِی

−U−U
−UU−−UUU

−−UUU−
−

جاستُکیارعیِشُکشقعاِهَمAïE·ِلِزمن

−UU
−−UU−−UU−−UUU−

−
فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن

.2
ییواَهدرِرذرُچهمییباُردلراسیَکهر

−U−−−U−−−U−
U
_−U−−

یتراَسدیسعِیِلقبییجاِبکسهرِیِلِقب

−UU
−−−U−−−UU

−−−U−−

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
.3

ریبَغÄH¸برکنرحمIM·خوِنطاُسلِمیَتگف

−U−−−U−−−U−−−UU−
−

ریبغÃê¸ِمسندُکگمرهدلِلبادندرگفت

−U−−−U−−−U−−−UU−
−

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
.4

جایبرهیچ¶I·َدهمَمزَنبیمیِن

U−−U−−U−−U−U−
−

ییجاُکقیساِصغصدزُشi¼·لمِد
U−−U−−U−−U−−

فعولنفعولنفعولنفعولن

396 0 .1 
ردَوالحاِکِمیAïE·قیسایاِب

← متقارب
 مثمن محذوف

U−−U
−−−U−−U−

ردَوالماَکیدزاَفمتراِک
U−−U−−U−−U−

َفعلفعولنفعولنفعولن
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 .2
رامنَچِتیاَحراتنُخِرگاِن

← متقارب
 مثمن سالم

U−U
−U−−U−U

−U−−

شتنوِکدیشیِکIU·ِلسُگِنیاِم

U−U
−U−−U−−U−−

فعولنفعولنفعولنفعولن
 .3

·Hpتمِسنمبیگرَتلسَسهخمُچپیپرِیِرطُر

← رجز
 مثمن سالم

−−UU
−−−U−−−U−−−U−

ندُکرییاَعیِککسهرغمِچرشجیزنُدبنءَز
−−U−−−U−−−U−−−U−

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
 .4
«H·َجِدمرُدشبهرِکُبدIº·ُچ

← متقارب
 مثمن محذوف

U−−U−−U−U
−U−

«H·ِلپهِیِمتُخءَزِچترکهِچ

U−−U−−UU
−−U−

َفعلفعولنفعولنفعولن

397 0.1 
نستدیُرکُفِمداُتِفزلِمَخ

← هزج مسدس 
 محذوف

UU
−−U

−U−U
−−U−U−

−
نستءیِمشمیکءوِنتارسکاز

U−−−U−−−U−U−
−

فعولنمفاعیلنمفاعیلن
.2

ماِرپیمدءآِنخامیِیسوجدمسءَزدوش

← رمل
 مثمن محذوف

−U−−−−
U

U
−−−U−−−U−

ماِربیتدÄp¸َدبعقتریَطِنرایاچیست

−U−−U
−U−−−U−−−U−

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
.3

پرسِبُخدمزَهُخدِدَبُکنیُت

← متقارب مثمن 
محذوف

U−U
−UU

−−U−−UU−
−

سبَتُمحریَگدیدتیباراِچ
U−−U−−U−−U−

َفعلفعولنفعولنفعولن
.4

ءوِیدوجاِسِگنر«H·ءوِیروِنُحسگفتدل

← رجز
 مثمن سالم

−−U−U
−−U−−−UU

−−−U−

·H»ءوِیروءَبِلُبسن·H»شیِللع¸Änراِجما

−−UU
−−−U−−−U−−−U−

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

398 0.1 

·Aیمگوُتِشپیهمُتءَزرمداِکهایتکاِش

← رمل
 مثمن سالم

−U−−−U−−−U−−U
−U−−

یتهاَنHn·هجِیِصقصردداَنچنیمگوِچنی

−U−−−U−−−UU
−−−U−−

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

.2

بادیادHn·دادوستِلوصِزرو

← رمل مسدس
 محذوف

−U−U
−−U−−−UU−

−
بادیادHn·گاِزروHj·بایاد

−U−−−U−−−UU−
−

فاعلنفاعالتنفاعالتن

.3

·Aَبستَشءِموتَخلِلَدهینگوِکریقدِبَش

← رمل 
مثمن 

محذوف

−UU
−−−U−−−U−−−UU−

−
بستَککو¶Ã¸داُکدرلتدوِرثیتأÃM¸َریا

−U−−−U−−−U−−−UU−
−

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

.4

فاَوُنساءِحِنخابربیَشهرهمشاِنماِمه

← رجز 
 مثمن سالم

−−U−−−U−−−U−−U
−U−

بادِدینپاتشَلدوِکتمَلدوحبصاِنماِمه

−−U−−−U−U
−−U−−−UU−

−
مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن

399 0

رالمِدِلحانیُکتارمیاِیکودرریَذبگ

← رمل
 مثمن سالم

−U−−−U−−−U−−U
−U−−

یتواَربردلA·ِشپیدینیِشمنکزIº·ُچهم
−U−−−U−−−U−−−U−−

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

400 0  

الف(

·َجÄH¸ِنباِدنر IÀنیستَمُوما

← رمل 
مسدس 
محذوف

−U−
U
_−U−−U

_
UU−

−
·ِدنرÄH¸بتِقعا IMنیستَتَکسِبش

−U−−−U−−−UU−
−

فاعلنفاعالتنفاعالتن



علوم و فنون 12

199

ب(
·ساَنَسرَنراَم I¶دندریَفءآ

← هزج 
مسدس 
محذوف

U−U
_−U−−−U−U−

−
·ریَپنمشاریَپ I{دندریَفءآ

U−−−U−−−U−U−
−

فعولنمفاعیلنمفاعیلن
پ(
¸ِنممچشبرُیزابا Ã{َزناِنتاِسدلءِی¸Ãº

← رجز 
مثمن 
سالم

−−U−−−U−−−U−
U
_−U−

ودَرمینمماِسءآتا¶Ã¸زَدزیافرُبشوکا
−−U−−−U−−−U−−−U−

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
ت(
·َج IÀییُتتیَپسُیدیلنُبرا

← متقارب مثمن 
محذوف

U−−U−−U−−U−
ییُتتیهسِچهرءیِچنمداَن
U−−U−−U−−U−

َفَعلَفعولنَفعولنَفعولن
بحرهای »متقارب، رمل، رجز و هزج« را به ترتیب در گزینه های »ت، 

الف، پ و ب« مشاهده می کنیم.
401 0

.1
راجامفیستصاِنِیءآِکیاِبفیصو
−−U−U−UU−−U−U−
رامفالعلِیِمِیفاَصریَگِبنتا

−−U−U−UU
U
_−U−U−

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعول
.2

·AïEبتَلِدیاودُبَنمشقاَمِبکعجزِک
−U−−UU−−UU−−UU−
دستتاُمفقیُمِکدمدیِدَکِمیِرَدبر

−U
U
_−UU−−UU−−−

UU
U−
−

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن
.3

شدروُفِگلدرَمنَیپاتمذشُگسرسیپرِکءِی
−U−−−U−−−U−−−U−−
· Hpشدباَنهیراهمءَشکجزممَغِهرادرِک

−U−−
U
_U−−−U−−−U−−

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
.4

·تاُمشِکِپیءِیباَحَمر I¤دوستِمغاِپیِدِب

−U−−−U−−−UU
_−−UU−

−
دوستِمناِیداَفبترغِرَسَنزجانمُکتا

−U−−−UU
−−−U−U

_−UU−
−

فاعلنفاعالتنفاعالتنفاعالتن

فاعالتن  »فاعالتن  محذوف«  مثمن  »رمل  بحر  می دانید  که  همان طور 
فاعالتن فاعلن« است.

402 0
← فعالتن فع لندنبرهیخاِچِب
UU−−−−

ناهَپریکتاِمَهÄH¸بیَشدر
← فاعالتن فعالتن فعلن

−U−−UU−−UUU−
−

 هزج: مفاعیلن / مثمن: چهارتایی / سالم: رکن آخر مفاعیلن 0 403
است. ←

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن:
− − − U / − − − U / − − − U / − − − U

ُشدهدخاَنn«·بیَسرِز¶I·َچشَیهِسِرِمهراَم

U−−
U
_U−−−U−−−U−−−

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
»ِر« در رکن اول بلند تلفظ می شود. 

بررسیسایرگزینهها:
2. رمل: فاعالتن / مثمن: چهارتایی / سالم: رکن آخر فاعالتن است. ←

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن:
− − U − / − − U − / − − U − / − − U −

ندُکجاَبردلِکِدلَهرَندُکداِشیُوِدریشو

−−UU
−−−U−−−U−−−U−

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
همان طور که مشاهده می کنید، هجاها مطابق فاعالتن نیستند و امکان 
را  چهارم  و  سوم  و  دوم  رکن  دوم  )هجاهای  ندارد.  نیز  اختیار  اعمال 

نمی توان کوتاه تلفظ کرد.(
هجاهایی که ظاهر شده، نشانگر رکن »مستفعلن« است؛ البته هجای آخر 

رکن اول، باید بلند تلفظ شود:
رجز مثمن سالم ← مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن:

− U − − / − U − − / − U − − / − U − −
مثمن: چهارتایی 3. هزج: مفاعیلن 

محذوف: رکن آخر »فعولن« است. )مفاعیلن ← فعولن( ←
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن:

− − U / − − − U / − − − U / − − − U
هیماIM·َرِمهناباکندءَفراَمِرکالکَف

U−−U
_U−−−U−−−U−−−

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
در رکن اول، هجای آخر، طبق اختیار زبانی باید بلند تلفظ شود تا رکن 
مفاعیلن درست شود. همان  طور که مشاهده می کنید، رکن آخر نشانگر 
»مفاعیلن« رکن سالم است نه محذوف، بنابراین این گزینه اشتباه است:

− − − U / − − − U / − − − U / − − − U
← مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

4. رجز مثمن محذوف: رجز: مستفعلن
مثمن: چهارتایی

محذوف: مفعولن ←
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مفعولن:

− − − / − U − − / − U − − / − U − −
راشاقُعشِتَیعیجمءَمِدکرطرخاِتشفآ

−−U−−−U−−−U
U
_−−U−

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
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اختیار  از رکن سوم »ت مکسور« است و می تواند مطابق  هجای آخر 
شاعری بلند تلفظ شود. مشاهده می کنید که در این گزینه نیز رکن آخر 

محذوف نیست، سالم است:
− U − − / − U − − / − U − − / − U − −

← مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 تقطیع دو مصراع اول پاسخ را مشخص خواهد کرد.0 404

شدهدخاحصب
−U−−−

فعفاعالتن

آبِیِسکاÄH¸ِبَو

UU−−UUU−
−

فعلنفعالتن

کردهدخاَرتِهج¶I·ِسءآ

−U−−−
UU

−−U−
−

فعفعالتنفاعالتن
ابدال  وزنی  اختیار  به  بنا  »مفعولن«  سوم  مصراع  در  که  کنید  دقت 

»فعالتن« در نظر گرفته می شود.
گزینۀ 0 405 در  است.  قافیه صفت   »2« و   »1« گزینه های  در    

»4« نیز یک نظاره متمم برای واژۀ »قانع« است. فقط در گزینۀ »3«، 
»به یک اشاره« یک گروه قیدی است و قافیه بخشی از یک گروه قیدی 

محسوب می شود.
 در گزینۀ »1«، »ِدل« و »ُگل« با هم قافیه ساخته اند. این دو 0 406

واژه نمی توانستند قافیه باشند.
 برای یافتن اختیار حذف همزه شعر را درست بخوانید و به 0 407

گوش خود اعتماد کنید.
از هر 0 408 تقطیع هجایی یک مصراع  بیت ها  یافتن وزن  برای   

بیت کافی ست.
بیت صورت:

عشقِیِدواِزراِدُردوِلِزَمنِک Iü·َف

U−U−UU−UU−U−UU−U
−

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
گزینۀ »1«:

راماِیِنواَپرIi·َمِفلَمحَازماهِرِسیِب

U−U
−

−U−−−U−−−UU
−

−−

مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن
گزینۀ »2«:

فیدِسِیموِیروبادIÀ·َجُدوَدریاهِس

U−U−UU−−U−U−UU−U
−

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
گزینۀ  »3«:

دندموَفر¶I·َاِکُملالَبِنراسیَاِب

UU−−UU−−UU−−−
U U

−U
−

فعلنفعالتنفعالتنفعالتن

گزینۀ »4«:
َرمدادوسترویِچِزنیداصبحِتحاَفَن
UU−U−U−−UU−U−U−−

فاعالتنفعالُتفاعالتنفعالُت

409 0 
روشُفَمIM·خوِبهیزپرِیزوباِتَوقُو

−UU
−

−−
U

U−−UU−−UU−U
−

¸َدِک Änرندگیریواَسِبریصاِحِخیل

UU−−UU−−UU−−−
U U

−U
−

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن
در این بیت تمامی اختیاراتی که در گزینه ها اشاره شده و در کتاب درسی 
خوانده اید دیده می شود، به جز اختیار وزنی قلب؛ پس گزینۀ »1« پاسخ سؤال است.

 فقط وزن هایی را می توان به دو صورت خواند که با »مفعول« 0 410
آغاز شده باشند. برای یافتن اینکه کدام یک از بیت ها با »مفعول« آغاز 

شده است، تقطیع مصراع اول کافی است.
»الف«:

ذشتُگِبسرَازِژُمِبآُدَزتَشماَقِعش

−U−−UU−UUU−−UU−U
−

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن
»ب«:

َیمِگرَنُخدِلحابردوستبیِکُشدَنتیَوق

−−U−U−−U
−

−−U−U−−

فاعالتنمفعولفاعالتنمفعول
»ج«:
َمنِدَبنموتِرَسَهرَمنِدَسنَپِدلِتُبِای
−UU−U−U−−UU−U−U−

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
»د«:
ایمِتباخº¼·ُجِیداُسِرَسبر[I·ِدَنق

−U−−UUU
−

−UU−−UU−U
−

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن
»هـ«:
َیمروِبتَستَشسِنَشرمِقَرَعَبسَاز

−−UUU
−

−UU−−UU−−

فعولنمفاعیلمفاعیلمفعول

411 0

َمددایاَدرُتِیروَابِمَخَزمماَنَدر

−U−−UU−−UU−−
U U
−−

َمددایاَفرِبرابِمحِکرفتتیَلحا

−U−−UU−−UU−−−
U U

−

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن




