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به ترتیب با همه ی واژه های کدام گزینه « همیشه، مّجانی، این، موج » الگوی هجایی واحدهای زبانی واژه های -1
 منطبق است ؟  

 دلداری، امارت، گفت، دیر( 2    هماره، دردانه ، دود، رفت( 1

 تعالی، ارزانی، شرم، سال( 4    شقان، سیر، مورمراوده، عا( 3

 .....تعداد صامت های قافیه ی همه ی ابیات یکسان است؛ به جز -2

 کند یدم نکوکار کیچو من  یبدکار یبر جا   کند یکرم با ما وفادار یکز رو ستیآن ک( 1

 کند یبا من وفادار یم مانهیپ کیوان گه به    یو غامیآرد به دل پ یو ن یبه بانگ نا اول( 2

 کند یاریبگو تا ترک هش یرمز شیاز مست   بو است دهیپوش تندخو از عشق نشن نهیپشم( 3

 کند ینهان با رند بازار شیسلطان کجا ع  چنان یاریمشکل بود  نشان یب یمن گدا چون( 4
 کدام گزینه یکسان است؟ نشانه های هجایی دو قافیه در -3

 که از دست قهرش امان یافتی؟    اگر بر جفا پیشه بشتافتی( 1

 گروهی بر آتش برد ز آب نیل   گلستان کند آتشی بر خلیل (2

 بمانند کروبیان صم و بکم   به تهدید اگر برکشد تیغ حکم( 3

 خداوند دیوان روز حسیب   به قدرت، نگهدار باال و شیب( 4

 تعداد هجاهای کشیده بدون اعمال اختیارات شاعری در کدام گزینه بیشتر است؟  -4

 ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست   سرشک من که ز طوفان نوح دست برد( 1

 چو الف عشق زدی سر بباز چابک و چست   نهایت دوست دال طمع مبر از لطف بی( 2

 که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست   به صدق کوش که خورشید زاید از نفست( 3

 گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست   مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی( 4
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 ...................تعداد هجاهای زوج همه ی مصراع ها یکسان است ؛به جز -5
  گو بخشندگان عمرند یپارس خوبان( 1
 کند یاو خدمت تن نم یکو یجان به هوا( 2
 برگ گل ندارم، به چه رو روم به گلشن؟ سر( 3
 هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم به( 4

 .کوتاه به حساب می آید« ن » مصوت بلند، پیش از ... ..........در همه ی گزینه ها به جز  -6

 تنگ عیشست آن که بستانیش نیست   جان ندارد هر که جانانیش نیست( 1

 صورتی دارد ولی جانیش نیست   هر که را صورت نبندد سر عشق( 2

 ضایع آن کشور که سلطانیش نیست   گر دلی داری به دلبندی بده( 3

 پادشا خوانند گر نانیش نیست   راعارفان درویش صاحب درد ( 4

 .مطابقت می کند«   - U - -»با نشانه های هجایی ................. همه ی گزینه ها به جز -7

 آزمایش، چون خیالی، قلب کشور( 2  دلبری ها، دلدار من، خواب شیرین ( 1

 آرزوها، کشتزارانپارسایان، ( 4   دررسیدن، باجمالی، الله زاران( 2

 .مطابقت می کند«  U - - -» با نشانه های هجایی ................. همه ی گزینه ها به جز -8

 سوز دل بین، دمی با ما، چنین هایل( 2   هراسانی، شقایق ها، بخشندگی( 1

 مصّلا را، عدو گوید، جواناِن( 4   سبکباران، به بدنامی، غزل گویان( 3

 با کدام نشانه های هجایی مطابقت دارد؟« غارتگران »وزن واژه ی  -9

1 )- U - -      2)      U U - -  3)- - U -      4 )U – U –  

 با کدام نشانه های هجایی مطابقت دارد؟« حدیِث جان » وزن واژه ی _ 01

1 )- - U U     2 )- - U -      3)- U – U       4 )- - - U      

 حمیدرضا نعمتی :طراح                                                                                                      . 
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