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  خاطر سپرد: ها را به که بايد آن ترين حروف الحاقی  مهم
  :باشد چه جزء اصل کلمه باشد)سوند (چه پ قافيه های واژهدر آخر » ی«بلند  مصّوت .١

  »  غنی ـ منی«و » سياهی _ تباهی«، »مستی _ هستی« های واژهدر » ی«مثل 
  :سوند باشد چه جزء اصل کلمه باشد)(چه پ قافيه های واژهدر آخر » ه«کوتاه  مصّوت. ۲

  »افتاده _ باده _ ساده«و » انديشه _ پيشه«، »خانه _ نامه: «های واژهدر » ه«مثل 
  :بيايد» و«يا » ا«بلند  مصّوتاز  که بعد شرط آن  به» ی«ت . صام۳

  »مجوی _ بگوی«و » بوی _ سوی«، »یجای _ نا: «های واژهدر » ی«مثل 
  نيامده است.)» ا، و«های  مصّوتچون بعد از  ؛، الحاقی نيست»می«يا » نی«مثل هايی  واژهدر » ی«صامت  نکته:(
ـَ ند) ها . شناسه۴ ـَ د، يم، يد،  ـَ م، ی،  )  

  »نستانند _ دانند«در » ـَ ند«يا » نگيرم _ پذيرم« های فعلدر » ـَ م«مثل 
ـِ تان،  . ضماير متصل۵ ـِ مان،  ـَ ش،  ـَ ت،  ـَ م،    ـِ شان)(

  »يادت ـ آزادت«در » تـَ «يا » جانش _ هجرانش« های واژهدر » ـَ ش«مثل 
 (اند) (ايد) (ايم) (ای)(ام)    به معنی (هستند) (ند)به معنی: (هستيد) (يد)به معنی: (هستيم) (يم)معنی: (هستی)به  (ی) به معنی: (هستم) (م) .٦

  »حيرانند _ هجرانند« های واژه در» ند«يا » دلشادم _ آزادم«ها  واژهدر » م«مثل 
بـاره در  (در ايـن هـا يکـی باشـد شده باشـند و نـوع آن شرطی که عيناً تکرار به ؛اند قافيه، الحاقیهای  واژهآخر  پسوندها در .۷

  ).صفحات بعد بيشتر بخوانيد
  »ام ام _ مرده افسرده«های  واژهدر » ه _ ام«: مثل تبيايد، الحاقی اس» بن مضارع«يا » بن ماضی«بعد از آنچه  ره .۸

  
  

  ها توّجه کنيد: قافيه تکرار شده باشند، به اين بيتهای  واژهاند که عيناً در آخر  پسوندها وقتی الحاقی -
  (تعنّت: سرزنش) »عيبناکتعنّت مکن بر من   گرفتم که خود هستی از عيب پاک«
  پسوند است اّما چون در مصراع اول نيامده، الحاقی نيست.» عيبناک«در کلمۀ » ناک«
  »آميخته مهر او با روانبر  گل نوشکفته است و سرو روان«
اسـت » روح«معنی  در مصراع دوم به» روان«ساخته شده ولی » ان«پسوند » + رو«و از » رونده«معنی  در مصراع اول به» روان«

  در اين بيت الحاقی نيست. » ان«پس  ؛و پسوند ندارد
  »غم اين کار نشاط دل غمگين من است  روزگاری است که سودای بتان دين من است«

  ؛ چون در مصراع اول تکرار نشده است.الحاقی نيست» گين«پسوند 
  اند. آورده حروف الحاقی میعنوان  ها را در يک بيت به اند و آن دانسته میرا يکی » هستم«معنی  به» م«و متصل  ضمير» م«شناسه و » م«شاعران،  - 

  است.متصل  شناسه و در دومی ضمير» م«که در اّولی » گذرم _ سرم« های واژه قافيه کردنمثل 
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  )75(سراسري   کدام گزينه، دارای حروف الحاقی است؟قافيه در  .15
ــــان  ــــد ج ــــام خداون ــــه ن ــــرين ب   آف

  

ــــــيم ســــــخن د ــــــانحک ــــــرين ر زب   آف
  

ـــد می  ـــرد ب ـــن م ـــه اي ـــا ک ـــد بگفت   کن
  

  کنـــد نـــه بـــا مـــن کـــه بـــا نفـــس خـــود می
  

ــاران  ــر در به ــون اب ــريم چ ــا بگ ــذار ت   بگ
  

  کـــز ســـنگ نالـــه خيـــزد روز وداع يـــاران
  

ــو  ــه ن ــدم و داس م ــک دي ــبز فل ــزرع س   م
  

ـــادم از کشـــتۀ خـــويش آمـــد و هنگـــام درو   ي
  

  )77(سراسري   ؟نداردقافيه در کدام بيت، حروف الحاقی  .16
ــاران  ــر در به ــون اب ــريم چ ــا بگ ــذار ت   بگ

  

  کـــز ســـنگ نالـــه خيـــزد روز وداع يـــاران
  

ــه صــحرا فکــنم  ــا کــنم و صــبر ب   ديــده دري
  

  فکـــنموانـــدرين کـــار دل خـــويش بـــه دريـــا 
  

ــرزد آن  ــا ني ــی دني ــی دل ــان کن ــه پريش   ک
  

  زنهــار بــد مکــن کــه نکــرده اســت عـــاقلی
  

  ز دو ديده خون فشانم ز غمت شـب جـدايی 
  

ــاغ آشــنايی چــه کــنم کــه هســت اين   هــا گــل ب
  

  )72(سراسري   کدام بيت، ذوقافيتين است؟ .17
  ای از مکـــارم تـــو شـــده در جهـــان خبـــر 

  

  افکنــــده از سياســــت تــــو آســــمان ســــپر
  

  هشـــته بـــه دامـــنشـــبی گيســـو فرو 
  

ـــــرزن ـــــه گ ـــــر و قيرين ـــــين معج   پالس
  

  کــــوه را هــــم تيــــغ داد و هــــم کمــــر 
  

ــــت ســــر ــــه ســــرهنگی او افراخ ــــا ب   ت
  

ـــس  ـــاغ ک ـــت در ب ـــان نيس ـــان باغب   هم
  

  رمـــــه نيـــــز چوپـــــان نـــــدارد ز پـــــس
  

 است؟ متفاوتقاعدۀ قافيۀ کدام بيت با ابيات ديگر  .18
  ای ســر ســودايی مــن رفتــه در ســودای تــو 

  

ـــ ـــرتاب ـــان س ـــن قرب ـــرتاپای م ـــواد س   پای ت
  

ــه  ــار غمــت را ب   جز از صــبر دوا نيســت بيم
  

ــت ــرا نيس ــه م ــن و دردا ک ــت دوای م   صبرس
  

  دلی چو زلف تو سر تا به پای جمله شکسـت 
  

ــت ــه ز دس ــاده رفت ــا فت ــده در پ ــر برآم   ز س
  

ــين  ــل نوش ــد بی ،ز شــراب لع ــن رن ــوا را م   ن
  

  مددی که چشم مسـتت بـه خمـار کشـت مـا را
  

  است؟» ١«حروف قافيۀ کدام بيت، طبق قاعدۀ  .19
ـــد بی  ـــی دي ـــی روبه ـــای يک ـــت و پ   دس

  

ـــــد در لطـــــف و صـــــنع خـــــدای   فرومان
  

ــــوريده  ــــش ش ــــود دروي ــــن ب   رنگ دري
  

ـــگ ـــه چن ـــغالی ب ـــد، ش ـــيری برآم ـــه ش   ک
  

  يقـــين، مـــرد را ديـــده بيننـــده کـــرد 
  

  شــــد و تکيــــه بــــر آفريننــــده کـــــرد
  

ــت  ــه دوس ــوردش ن ــار خ ــه تيم ــه بيگان   ن
  

ــو ــت چ ــد و پوس ــتخوان مان ــنگش، رگ و اس   چ
  

  ؟است» يک«کدام بيت طبق قاعدۀ  حرف يا حروف قافيۀ .20
ـــــد  ـــــا نژن ـــــهريارا دل م ـــــن ش   مک

  

  ميــــاور بــــه جــــان مــــن و خــــود گزنــــد
  

  گفـــتم بـــه عقـــل پـــای بـــرآرم ز بنـــد او 
  

  روی خـــالص نيســـت بـــه جهـــد از کمنـــد او
  

  يــار بــد، مــار اســت هــين بگريــز از او 
  

ـــو، ـــر ت ـــزد ب ـــا نري ـــر آن زشـــت ت ـــو زه   خ
  

  منم که ديده بـه ديـدار دوسـت کـردم بـاز 
  

  نـــواز چـــه شـــکر گويمـــت ای کارســـاز بنـــده
  

  است؟» يک«های قافيه در کدام گزينه طبق قاعدۀ  واژه .21
ـــاديم  ـــه نه ـــحر در ره ميخان ـــا درس س   م

  

  محصــــول دعــــا در ره جانانــــه نهــــاديم
  

  اگــر تــو فــارغی از حــال دوســتان يــارا 
  

  شــــود مــــا را ميســــر نمیفراغــــت از تــــو 
  

  گيـرد نمیطريقـی بررويان  مـه دلم جـز مهـر 
  

ــی ــر در م ــيکن در ز ه ــدش ول ــرد نمیدهم پن   گي
  

ــــی  ــــيش عل ــــرد پ ــــکلی ب ــــی مش   يک
  

  مگـــــر مشـــــکلش را کنـــــد منجلـــــی
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 عالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن. ف4
 (فاعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن)

 اسکن کنید و بشنوید:
 جای تـو تو چه دانی که از وفا چـه نمـودم بـه«

 

 »اهللا که جان من چـه کشـيد از جفـای تـو َعلَم  
 

 

 ِب جا ِی ُت  چ ِن مو َدم کِـ از َو فا ُت ِچ دا نی
 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن
 َج فا ِی ُت  زِچ ِک شی دَ  ِن َمن کِـ جا َلهَع َل َمل 
 مفاعلن فعالتن مفاعلن َفعالتن

 
 چه زمان باشد آن زمان که بلرزد ز تـو زمـين«

 

 »چه عجب باشد آن مکان چو مکان ال مکان شـود 
 

 

 ¶Ã¸ِز ُت َز  دزَ  ِک ِب َلر ¶I·َز  Hj·َش  ِچ َز مان با
 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

 َش َود ¨I·َم  ال ¨I·ُچ َم  ¨I·َم  Hj·َش  ِچ َع َجب با
 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن

 
 ای ای نه که سـوگنُد خـورده کردهنه مرا وعده «

 

 »کـه بــه هنگــام بــر شــدن برســد نردبــان تــو 
 

 چنين من و دلدار نازنين، خوش و سرمسُت هم«
 

 »به گلستان جـان روان، ز گلسـتان رنـگ و بـو 
 

 چه کنم عمر مـرده را، تـن و جـان فسـرده را«
 

 »دو سه روز شمرده را چـو مـنم در شـمار تـو 
 

 د در همـه عمـلتو بگـو بـاقی غـزل کـه کنـ«
 

 »کس عـدو که تويی عشُق و عشق را نبود هـيچُ  
 

 بفشان گل که گلشنی همـه را چشـمِ روشـنی«
 

 »به کرم گر نظر کنی چه شود؟ چه زيان شـود 
 

 لن) تن مفاعلن فَعَلُن (فع. فعال5
 )لن فع(فاعالتن مفاعلن فَعَلن 
 اسکن کنید و بشنوید:

ــت« ــو نيس ــر ت ــان نظي ــدر جه ــود ان ــه خ  ن
 

ـــو نيســـت کـــه   »قمـــر چـــون رخ منيـــر ت
 

 

 ِر ُت نيست َن ظی IÀ·َج  َن ُخ َدن َدر
 َفَعلن مفاعلن فعالتن

 ِر ُت نيست ُر ِخ ُم نی کِـ َق َمر ُچن
 فعلن مفاعلن فعالتن

 
 بــه چــه مانــد جهــان مگــر بــه ســراب«

 

ـــتاب  ـــه ش ـــون روی ب ـــو چ ـــپس او ت  »س
 

 

 ِب َس راب رگَ  َج هان مَ  ِب ِچ ما َند
 َفعلن مفاعلن َفعالتن

 ب ِش تاب ُت ُچن َروی ِس َپ ِس او
 َفعلن مفاعلن َفعالتن
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پيـدا آن ، گوش ما نظمی را بين هجاهای کوتاه و بلند يابيم میشيوۀ سماعی (شنيداری)  وقتی وزن بيتی را به های آوايی: . پايه١
گويد اين مصـراع  کند و مثالً می ... از هم جدا میتا و تا چهار تا يا سه تا سه هارتا يا چ تا سه تا يا سه تا چهار ها را چهار کند و آن می

فعولن فعولن «است يا وزن مصراع ديگری را » فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن«شده و وزن بيت  تشکيل» فاعالتن«از چهارتا 
گوينـد، هـر  می» پايـۀ آوايـی«هست ها مکثی  هايی که در يک مصراع وجود دارد و بين آن به بخش ؛دهد تشخيص می» فعولن
وزن واژه يا رکن نام دارد. مثالً فاعالتن يک دهيم،  وايی میهای آ  آوايی از چند هجا درست شده است. نامی که به اين پايهپايۀ

  وزن واژه و رکن و فعولن، وزن واژه و رکنی ديگر است.
  به بيت زير نگاه کنيد:

ـارد«  هر که چيزی دوست دارد، جان و دل بـر وی گم
  

 »هر که محرابش تو باشی، سر ز خلوت برنيـارد  
  

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن شيوۀ سماعی يا شنيداری: وزن بيت به
  َرد ما ُگ  ِوی  َبر ِدل نُ  جا َرد دا ست (ُس) دو زی چی کِ  هر

  پايۀ آوايی چهارم  پايۀ آوايی سوم  پايۀ آوايی دوم  پايۀ آوايی اول
  اند. های آوايی بيت باال از چهار هجا تشکيل شده هر کدام از پايه

  بار ديگر به همان بيت نگاه کنيم: حاال يک
  پايۀ آوايی چهارم  پايۀ آوايی سوم  پايۀ آوايی دوم  پايۀ آوايی اول  

  َرد  ما ُگ   ِوی  َبر  ِدل نُ   جا  َرد  دا(ُس)ست   دو  زی چی کِ  هر
  َرد  يا  نَ   َبر َوت َخل  زِ  سر شی  با  ُت  َبش  را مح کِ  هر

های هجـايی دسته
های هجايی) (نشانه

________  ____________  ____

  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن  ها (ارکان) واژه وزن
هجاهـا وجـود دارد يابيم، بـه نظمـی کـه ميـان  میشيوۀ سماعی وزن آن را در کنيم يا به قتی بيتی را تقطيع میو ،به اين ترتيب

  گوييم. پايۀ آوايی می ،های جداگانۀ بر مصراع از نظر وزن) (بخش
های هجـايی نـام دارنـد. وزن يـک بيـت  خوشـه،  هـم» __«و » «های  هجاهای کوتاه و بلند يعنی نشانهها و عالئم  نشانه

هـا  شـود. بيشـتر واژه ها ايجـاد می واژه واقع وزن شعر از به هم پيوستن وزندر ؛ها يا ارکان عروضی  واژه وزنای است از  مجموعه
  اند. واژه صل سه يا چهار وزنحا

  نمونۀ دوم:
ــــزارم« ــــتم وام بگ ــــب آمدس ــــن امش  م

  

ـــــذارم   ـــــام بگ ـــــار ج  »حســـــابت را کن
  

  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن شيوۀ سماعی: وزن بيت به

  
 

  پايۀ آوايی سوم  پايۀ آوايی دوم  پايۀ آوايی اول
  َرم  زا  بُگـ  مُ   وا  تَم  َدس  مَ   آ َشب  نِم  مَ 
  َرم  ذا  بُگـ  مُ   جا  رِ   نا  ک  را  بت  سا  حِ 

های هجايی  دسته
 __ __  __    __  __ __    __  __ __ های هجايی) (نشانه

  مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن ها (ارکان) واژه وزن
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__«  کدام مصراع است؟ یم، نمودار هجاياين عالئ .101 __ __ __ __ __ __  «  
  کند بشنو اين نی چون شکايت می   چند پرسی ز من چيستم من 
  مران از درم ذّلت خدايا به   راستآينه ار نقش تو بنمود  

__«های هجايی  وزن کدام مصراع با نشانه .102 __ __ __ __ __ __ __ __ __/ / /    «کند؟ تطبيق می  
  ای که شوم طالب حضور غيبت نکرده   ر بال و پری نقصان اين پروانه شدسهل است اگ 
  هزاران کار استِر موی مرا با تو هر س   َبر کن هانبين از ديده ع هان ای دل عبرت 

__«  نمودار هجاهای کدام مصراع است؟ رو روبهم عالئ .103 __ __ __ __ __   «  
  بنشينم و صبر پيش گيرم   ای که دائم به خويش مشغولی 
  با؟رغ سليمان چه خبر از سم   هر که تأمل نکند در جواب 

__«   مربوط به کدام گزينه است؟ رو روبهطيع تق .104 __ __ __ __ __ __ __ __ __   «  
ـــــوه  ـــــد در ک ـــــر کن ـــــعدی اث   آه س

  

ــــــنگ ــــــو س ــــــد در ت ــــــری نکن   دل اث
  

  صـــد داغ بـــه دل دارم زان دلبـــر شـــيدايی 
  

ــــوايی آزرده ــــم و رس ــــن دان ــــی دارم، م   دل
  

ــرگس جادو  ــان زان ن ــبای مســلمانان فغ   فري
  

  کاو به يک ره بـرد از مـن صـبر و آرام و شـکيب
  

  جهـد ود وز ابـرم آتـش میر باران اشـکم مـی 
  

  پختگان گوی اين سـخن سـوزش نباشـد خـام رابا 
  

__«تقطيع  .105 __ __ __ __ __   «  کدام گزينه است؟های  مصراعمربوط به  
ــاودان  ــود ج ــت ب ــه نام ــواهی ک ــو خ   چ

  

ــــان ــــان نه ــــک بزرگ ــــام ني ــــن ن   مک
  

ـــواب  ـــد در ج ـــل نکن ـــه تأّم ـــر ک   ه
  

  تــــر آيــــد ســــخنش ناصــــواب بــــيش
  

ــــدم شــــه خــــوب خوش  ــــا را دي   لق
  

ــــــم و  ــــــينهآن چش ــــــراغ س   ها را چ
  

  بــــس بگرديــــد و بگــــردد روزگــــار 
  

ـــــه دنيـــــا درنبنـــــدد هوشـــــيار   دل ب
  

__«  کدام گزينه است؟  های مصراع رو مربوط به تقطيع روبه .106 __ __ __ __ __    «  
ــــادی  ــــم بگش ــــه رخ ــــت ب   در دول

  

ــــزّ  ــــاج ع ــــادیت ــــرم بنه ــــه س   ت ب
  

ـــوفری را  ـــرخ نيل ـــن چ ـــوهش مک   نک
  

ـــاد  ـــر ب ـــن ز س ـــرون ک ـــری را خيرهب   س
  

ـــرد   ـــان و خ ـــد ج ـــام خداون ـــه ن   ب
  

ـــــر انديشـــــه بر   نگـــــذردکـــــزين برت
  

ـــــــار دل را  ـــــــونس و غمگس   آن م
  

ــــــان ــــــان ج ــــــان و جه   فزا را آن ج
  

__«ارکان معادل اين عالئم  .107 __ __ __ __ __ __/ / /     «کدام است؟  
  فعل فعولن فعالتن مفاعيل   مفعول فعالتن مفاعلن فع 
  مفاعلن مفعول فع فعالتن   فعولن فعالتن مفاعلن فع 

__«صورت  وزن کدام مصراع به .108 __ __ __ __ __ __/ / /        «؟نيست  
  ام به بوی تو مست چنان به روی تو آشفته   ُخلق و وفا کس به يار ما نرسد به ُحسن 
  عجب مدار که سعدی به ياد دوست بنالد   از ديار حبيبم نه از ديار غريبمن  

  تقطيع هجايی و ارکان کدام بيت به شکل زير است؟ .109
»__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __/ / / / /           «  

ــه ســراب  ــد جهــان مگــر ب ــه چــه مانَ   ب
  

ـــه ـــون روی ب ـــو چ ـــپس او ت ـــتاب س   ش
  

ــدن فرقــان و زهــد و علــم و عمــل    خوان
  

ــــونس جان ــــرا م ــــار م ــــر چه ــــد ه   ان
  

  اند زندگان کـه چنـين گفـت زنده به آب 
  

ــــزد ســــبحان بی ــــه و بی اي   چــــون چگون
  

ــاريتی جــانکــه چــون   ــاز ع   بخواهنــد ب
  

ــرار ــه معصــيت اق ــه دهــی ب ــت آن گ   از دل
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  ب) اختيارات وزني
هـا اسـتفاده کنـد.  بر نيـاز موسـيقی و وزن شـعر از آنبنـاکند تا شاعر  ها ايجاد می واژهتلّفظ  اختيارات زبانی فقط تغييراتی در

دهـد تـا وزن شـعر را  آورد اّما اختيارات وزنی اين امکان را به شاعر می نمیوجود  زبانی هيچ تغييری در وزن شعر به اختيارات
  شمارد. ها را عيب نمی ها آن زبان اندکی تغيير دهد، البته تغييراتی که گوش فارسی

«جای دو هجای کوتاه  يعنی به» __ __َبش کَن: «صورت  به »__  ِبشکَن: ِب _ ِش _ کَن: «کردن واژه  مثل تلّفظ
  « بياورد» __«يک هجای بلند  

* * *  
  است:اختيارات وزنی بر چهار گونه 

  ؛بلند بودن هجای پايان مصراع .١
  ؛فعالتن جای بهآوردن فاعالتن  .٢
  ؛جای دو هجای کوتاه در کنار هم، در وسط مصراع) ابدال (آوردن يک هجای بلند به .٣
  جا کردن يک هجای کوتاه و بلند در کنار هم) قلب (جابه .٤
  »بودن هجای پايان مصراع بلند«ی، . اختيار وزن۱

چـه کشـيده، پـس تمـام و چـه بلنـد  ،چه آن هجا، کوتـاه باشـد ؛شنود ها، هجای پايان مصراع را هميشه بلند می زبان گوش فارسی
) __) يـا کشـيده (جای هجای بلند، هجای کوتـاه ( شوند. ولی اگر شاعر به های شعر فارسی به هجای بلند ختم می مصراع

  از يک اختيار وزنی استفاده کرده است. ،آورده باشد
  کنيد. پيداکردن اين اختيار بسيار آسان است ولی معموالً، اشاره به آن را فراموش می *

ـــۀ اول: ـــده« نمون ـــزان ندي ـــَمن خ ـــی َس  ليل
  

 »لن (مستفِعُل فـاعالُت فـع» مجنون چمن خزان رسيده  
  

  

  وزن اصلی:

  دِ   دی  نَـ  Hp·  خَ   ِن   مَ  َس   لی  ِلی
        *           
__  __   __   __   __  __  

  سی  رِ   Hp·  خَ   ِن   مَ   چَ  º¼·  َمج
  دِ 
  

  کوتاه است.) مصّوتشدن  هجای پنجم مصراع اول دارای اختيار زبانی بلند تلّفظ( *
  )از هجای کوتاه استفاده شده است ،بلندجای هجای  به ،ر دو مصراعه(در پايان 

 شـــوی فرامـــوش رفتـــی و نمی« نمونـــۀ دوم:
  

 لن) (مستفِعُل فاعالُت فـع» روم من از هوش آيی و می می  
  

  

  وزن اصلی:

  موش  را  فَ   وی َش   می  ِن   یُ   تی  رفـ
                  __ 
__  __   __   __   __  __  
  هوش  نَز  مَ   َوم  رَ   می  یُ   يی  آ  می
                  __ 

  جای هجای بلند از هجای کشيده استفاده شده است. در هر دو مصراع مطابق اختيارات وزنی به
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حروف اصلی: ار) واژه٣گزينۀ    .15 های قافيه: بهاران ـ ياران) (حروف الحاقی: ان) 
حروف اصلی: ان)ها : (واژه۱گزينۀ  ی قافيه: جان ـ زبان) 
ـَ د«های قافيه: بد ـ خود  : (واژه۲گزينۀ  ـَ د)») خ  (حروف اصلی: 
ـُ و«های قافيه:  : (واژه۴گزينۀ  ـُ و«ـ » نو: ن  ـِ ر  ـُ و)») درو: د  (حروف اصلی: 

: يی)٤: ی) (گزينۀ ٣: ان) (گزينۀ ١حروف الحاقی: (گزينۀ .16
سپر) (قافيۀ دوم: جهان ـ آسمان) ر ـب(قافيۀ اصلی: خ.17
ـَ ست)  (واژه ٣گزينۀ    .18 )٢قاعدۀ (های قافيه: شکست ـ دست) (حروف اصلی: 
»)ی«  حروف الحاقی دارد ۱پا + ی) (دوا ـ مرا) (نوا ـ ما) (فقط گزينۀ  ها: (سودا + ی _ های قافيه در ساير گزينه واژه

(قاعدۀ يک)» ا«ها:  حروف اصلی در ساير گزينه
)١(قاعدۀ ») ا«های قافيه: پای ـ خدای) (حروف الحاقی: ی) (حروف اصلی:  (واژه: ١گزينۀ    .19
ترتيب: (رنگ ـ چنگ) (بيننده ـ آفريننده) (دوست ـ پوست) ها به های قافيه در ساير گزينه واژه

ـَ نگ، ين، وست) (قاعدۀ  ها به حرف اصلی در ساير گزينه )۲ترتيب: (
)١(قاعدۀ ») و«و) (حروف اصلی: های قافيه: او ـ خ : (واژه٣گزينۀ .20
(باز ـ نواز)(بند ـ کمند) ترتيب: (نژند ـ گزند)  ها به های قافيه در ساير گزينه واژه

ـَ  :ترتيب به ها حروف اصلی در ساير گزينه ـَ ند،  )۲، از) (قاعدۀ ند (
)١(قاعدۀ ») ا«های قافيه: يا ـ ما) (حروف اصلی:  : (رديف: را) (واژه٢گزينۀ    .21

در مصراع اول قافيه و رديف در يک واژه قرار گرفته است.
الحاقی)(بر ـ در)»: ه«  ترتيب: (ميخانه ـ جانانه ها به های قافيه در ساير گزينه واژه

الحاقی)»: ی« (علی ـ منجلی 
ـَ ل) (قاعدۀ  ها به حروف اصلی در ساير گزينه ـَ ر ،  )۲ترتيب: (ان، 
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: فاعلن فاعلن فاعلن فع١گزينۀ    .101
: فاعالتن فاعالتن فاعلن۲گزينۀ 
: مفتعلن مفتعلن فاعلن۳گزينۀ 
فعولن فعولن فعولن فَعل :۴گزينۀ 

: مفعوُل مفاعيلن مفعوُل مفاعيلن = مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن٣گزينۀ    .102
مستفعلن مستفعلن : مستفعلن مستفعلن۱گزينۀ 
: مستفعلن مفاِعُل مستفعلن مفا = مفعوُل فاعالُت مفاعيُل فاعلن۲گزينۀ 
لنعَ : فعالتن (فاعالتن) فعالتن فعالتن فَ ۴گزينۀ 

لن = مفعوُل مفاعلن فعولن : مستفِعُل فاعالُت فع٢گزينۀ    .103
لن : فعالتن (فاعالتن) مفاعلن فع۱ۀ گزين

: مفتعلن مفتعلن فاعلن۴و  ۳های  گزينه
: مستفِعُل مفعولن مستفعل مفعولن = مفعوُل مفاعيلن مفعوُل مفاعيلن٢گزينۀ    .104
لن : فعالتن (فاعالتن) مفاعلن فع۱ۀ گزين

تن فاعالتن فاعالتن فاعلن: فاعال۳گزينۀ 
مستفعلن مستفعلن : مستفعلن مستفعلن۴گزينۀ 
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لن = مفعوُل مفاعلن فعولن ُل فاعالت فععف: مست٣گزينۀ    .105
َعلفَ  فعولن : فعولن فعولن۱گزينۀ 
: مفتعلن مفتعلن فاعلن۲گزينۀ 
: فاعالتن فاعالتن فاعلن۴گزينۀ 

مفاعلن فعولنلن = مفعوُل  : مستفِعُل فاعالُت فع٤گزينۀ .106
علن: فعالتن (فاعالتن) فعالتن فَ ۱گزينۀ 
: فعولن فعولن فعولن فعولن۲گزينۀ 
: فعولن فعولن فعولن فعل۳گزينۀ 

107.
: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن٤گزينۀ .108

ها: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ساير گزينه
علن فاعالُت مفتعلنت: مف٢گزينۀ .109

فعلن: فعالتن مفاعلن ۱گزينۀ 
: مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع۴و  ۳های  گزينه
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