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ها متفاوت است؟در کدام گزینه نوع اختیار وزنی با سایر گزینه-1
یک ذره و صد هستی یک دانه و صد سیمرغ/ زان لقمه که صوفی را در معرفت اندازد ( 1
 کس رطب بی خار از این بستان نچید/ این دکان نخورد  کس عسل بی نیش از( 2
 به نکته ای که دلش را بدان رضا باشد/ ای به میان آر و خوش بخندانش لطیفه( 3
  بر اهل فضل و ارباب براعت/ خواند رفت از جهان این بیت میچو می( 4
 

؟نداردوجود « بلند بودن هجای پایان مصراع»در کدام گزینه اختیار -2
گناه بخت پرشان و دست کوتاه ماست/ اگر به زلف دارز تو دست ما نرسد ( 1
 آگه ماستموی تو پیوند جاننیم/  خیال روی تو در هر طریق همره ماست ( 2
 خمار صدشبه دارم شرابخانه کجاست؟/ پزد دل من ام ز خیالی که مینخفته( 3
 کمبزرگان لشگر همه بیش و / نشستند با شاه ایرا به هم ( 4
 

اختیار وزنی ابدال در کدام گزینه وجود دارد؟ -3
  کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست/ من که در آتش سودای تو آهی نزنم ( 1
  مغز بسیار الفچو طنبور بی/ سراسیمه گوید سخن بر گزاف ( 2
 چو بیند دست در آغوش مستان سحرخیزت/ دگر رغبت کجا ماند کسی را سوی هشیاری ( 3
  جهانی پرآشوب و تشویش و تنگی/ چنان بود در عهد اول که دیدی ( 4
 

در کدام دو بیت زیر ابدال وجود دارد؟-4
  هیچ کس از زیرکی زیره به کرمان برد/ تحفه فرستی ز شعر سوی عراق اینت جهل ( الف
دست یکی در حناست جعد یکی در خضاب/ کز این طایفه : نقا برکرد سر گفتع( ب
  حال هجران تو ندانی که چه مشکل حالی است/ هفته برون رفت و به چشمم سالی است ماهم این ( ج
 که دوصد خون به دل محرم و بیگانه نکرد/ زلف پرچین تو مشاطه شبی یاد نکرد ( د
 د -ب( 4 ج الف–( 3 ج ب–( 2 د الف–( 1
 

است؟« وردن فاعالتن به جای فعالتنآ»کدام گزینه فاقد اختیار -5
  سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا/ بار دلت بر دل بیهوش مرا تا بود ( 1
گفت یک بار ببوس ان دهن خندان را / چشم گریان مرا حان بگفتم به طبیب ( 2
  تا یکی دوست ببینم که بگوید خبرت/ باید داد راه صد دشمنم از بهر تو می (3
 کوکب سیار آنجاستفلک اینجاست ولی / تنم اینجاست سقیم و دلم آنجاست مقیم ( 4

 (وزنی)اختیارات شاعری 
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کدام گزینه دارای اختیار وزنی قلب است؟-6

  با قدم خوف روم یا رجا/ از در صلح آمده ای یا خالف ( 1
خوی جمیل از جمال روی تو پیدا / صافی  ةچون می روشن در آبگین( 2
 دعوی عشق و عاشقی تا ز سگان کیست او/ ی خاقانی و دم تا نزند ز وصل دم سینه( 3
 هر چه کند ز شاهدی کس نکند مالمتش/ هالک من همی خواهد و من سالمتش آن که( 4
 

است؟ نرفتهدر کدام گزینه اختیار وزنی به کار -7
  که ز سر عقل و هوش مرا / آن چنان داده عشق جوش مرا ( 1
نتوان ساختن خموش مرا / در خروشم ز شور چون دریا ( 2
 تر مدان به خدامیکده نزدیک رهی ز/ اگر تو مرد رهی در طریق عشق رضی ( 3
 هر آن وفا که تو بینی بالست بر سر ما/ بهار عشق دل از دیده مبتال گردید ( 4
 

. در همه ابیات به استثنای بیت -8 . اختیار وزنی ابدال و قلب به کار رفته است......
  یا این ره دور را رسیدن بودی/ ای کاش که جای آرمیدن بودی ( 1
 عشق امدنی بود نه آموختنی/ سوخته و سوختنی  خبر ازای بی( 2
 وان تازه بهار زندگانی دی شد/ ی جوانی طی شد افسوس که نامه( 3
 از پای فتاده سرنگون باید رفت/ گر مرد رهی میان خون باید رفت ( 4
 

... به جزدر همه گزینه ها احتیار قلب وجود دارد -9
  شده جاری به کف بنوش جام مرادمی/ رسد از هر طرف شور نی و بانگ دف می( 1
 چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی/ ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی ( 2
 یک سخن از من بدان مرد سخندان برد/ کیست که پیغام من به شهر شروان برد  (3
 گرفت در جان ما نوبت دیدار خاست/ غم به سراپرده شد آتش پرورده شد ( 4
 
 

در بیت زیر چند بار از اختیار وزنی استفاده شده است؟ -11
«جور گلچین و نزاع سر خار آخر شد/ شاخ سرکش شد و دست هم کوتاه بماند »

1 )4  2 )3  3 )6  4 )5 
 

 
 



 

یتشریحیپاسخنامه

«3»یگزینه-1
ها اختیاار   اختیار وزنی ابدال وجود دارد اما در سایر گزینه 3در گزینه 

 .بلند بودن هجای پایان مصراع است
 :تشریح سایر گزینه ها

هجاای   آخرین / مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن : وزن شعر( 1گزینه 
 .شودبیت کشیده است که بلند محسوب می

آخارین هجاادر هار دو   / فاعالتن فاعالتن فاعلن : وزن شعر( 2گزینه 
 .شوندمصرع کشیده است که بلند محسوب می

آخرین هجاای مصارع   / مفاعیلن مفاعیلن فعولن : وزن شعر( 4گزینه 
 .شوداول کشیده است که بلند محسوب می

 
در کدام گزینه اختیاار بلناد   »شد گفته می اگر در صورت سوال: نکته

به راحتی قابل حل باود   « ندارد؟/بودن هجای پایان مصراع وجود دارد
زیرا در این صورت فقط کافی اسات کاه کلتاات اخار هار مصاراع را   

 .بررسی کنید و ببینید آخرین هجای آنها بلند است یا نه
   

«4»یگزینه-2
است که هیچ اختیار وزنای   « فعلفعولن فعولن فعولن » 4وزن گزینه 

 .شوددر آن دیده نتی
 : تشریح گزینه ها

آخارین هجاای مصاراع دوم   / مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ( 1گزینه 
 .کشیده است

آخرین هجای هر دو مصارع   / مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ( 2گزینه 
 .کشیده است

مصاراع دوم   آخارین هجاای   / مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ( 3گزینه 
 .کشیده است

فقط کافی است که کلتات اخر هار مصاراع را بررسای کنیاد و   : نکته
 .ببینید آخرین هجای آنها بلند است یا نه

«1»یگزینه-3
اسات و در مصارع دوم   « فعالتن فعالتن فعالتن فعلان »وزن این بیت 

 .دارای ابدال است
 : تشریح گزینه ها

 .اختیار ابدال ندارد /فعولن فعولن فعولن فعل ( 2گزینه 
 .اختیار ابدال ندارد/ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ( 3گزینه 
 .اختیار ابدال ندارد/ فعولن فعولن فعولن فعولن ( 4گزینه 

فقط کافی است که کلتات اخر هر مصراع را بررسی کنید و : نکته
   .ببینید آخرین هجای آنها بلند است یا نه

«2»یگزینه-4
و رکن پایانی هر دو مصرع بیت « ب»رکن اول مصرع اول بیت در 

 .ابدال وجود دارد« ج»

«4»یگزینه-5
فعالتن فعالتن فعالتن فعلن است که در گزینه های »وزن هته ابیات 

 .ن فاعالتن آورده شده استدر مصرع اول به جای فعالت 3و  2، 1
ها را بررسای   گزینهدر این تیپ سوال تنها کافی است رکن اول : نکته

  .کنید و نیازی به بررسی تتام بیت نیست

«3»یگزینه-6
است و در مصرع اول « مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»وزن این بیت 

 .دارای اختیار قلب است
 : تشریح گزینه ها

 .اختیار قلب ندارد/ مفتعلن مفتعلن فاعلن ( 1گزینه 
 .ختیار قلب نداردا/ مفتعلن فاعالت مفتعلن فع ( 2گزینه 
 .اختیار قلب ندارد/ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ( 4گزینه 

 
«3»یگزینه-7

اسات و هایچ اختیاار   « مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلان »وزن این بیت 
 .وزنی در آن به کار نرفته است

 : تشریح گزینه ها
 آوردن فاعالتن به جای فعالتن( 1گزینه 
 جای فعالتن و ابدال در مصرع اولآوردن فاعالتن به ( 2گزینه 
 ابدال و بلندبودن هجای پایانی مصرع اول( 4گزینه 

 
«2»یگزینه-8

اسات و تنهاا دارای   « مفعول مفاعیال مفاعیال فعال   »وزن این بیت 
 .اختیار قلب است

مفعاول مفاعیال مفاعیال   » وزن هر سه گزینه :  3و  1،2گزینه های 
ختیار ادال و هام اختیاار قلاب   است که در هر سه گزینه هم ا« فعل 

 .شودیافت می

 

«2»یگزینه-9



 

یتشریحیپاسخنامه

اسات و فاقاد اختیاار   « فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن»وزن این بیت 
 .قلب است

 : تشریح گزینه ها
در رکن ساوم دارای اختیاار   / مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ( 2گزینه 

 .قلب است
ساوم دارای اختیاار   در رکن / مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ( 3گزینه 

 .قلب است
در رکان اول دارای اختیاار   / مفتعلن فاعلن مفتعلن فااعلن   ( 4گزینه 

 .قلب است

 
«1»یگزینه -11

 .است« فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن »وزن این بیت 
به کار »با توجه به وزن شعر به ترتیب این بیت دارای اختیارات وزنی 

بلناد باودن هجاای پایاان   »(/ اربا  2)« بردن فاعالتن به جای فعالتن
 .است «ابدال در مصراع دوم»/  «مصرع
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