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 پاسخ تحلیلی تستهاي آزمون سراسري داخل و خارج از کشور 

2آزمون كلي 
دقيقه( 00)زمان پيشنهادي: 

(02)تجربي،  اوت معنايي دارد؟چند فعل از افعال پيشوندي زير، با فعل سادة نوع خود تف -1

 در آوردن، برافتادن، برانگيختن، برآمدن، واداشتن، برگماشتن، برخوردن، درگاشتن، برافراشتن، فراگرفتن

( هشت4 ( هفت3 ( شش2 ( پنج1 

(02 ،)تجربي عبارت زير چند جمله است و جملات سوم و پنجم آن به ترتيب چند جزئي است؟  -2

خواستت ايتن نةمت رفتم و دلتم ميگنجيدم، سرخوش به هر سو متيشده بود از وجد در خود نمي در بهشت به رويم باز»

«آسماني را همه از بهشتيان بشنوند و به جان بسپارند.

 ( هفت ا سه جزئي گذرا به متمم ا دو جزئي )ناگذر(1 
 ( شش ا سه جزئي گذرا به متمم ا سه جزئي گذرا به مسند2 
گذر( ا چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم( هفت ا دو جزئي )نا3 
 ( شش ا دو جزئي )ناگذر( ا چهار جزئي گذرا به مفعول و متمم4 

(02)تجربي، در كدام بيت، متمم فعل، مقدم بر ساير اجزاي جمله است؟  -3

( بااا ماان دلشااده گاار يااار نسااازد چااه كاانم 1
 

دل غمگااااين ماااارا گاااار ننااااوازد چااااه كاااانم       
  عايش گساتردند لياك( بر بساا  دل ساما2 

 
در جهاااان صااااحبدلي كاااو تاااا شاااود مهماااان دل      
( ز شااود در دل ماان آتشااي چنااان افااروز3 

 
كااه هاار چااه غياار تااو باشااد بسااوزد آن را پاااك      
بااه رنااج دل ساازاوارم ماارا مگااذار، دسااتم گياار      ( به دست غم گرفتارم بياا اي ياار دساتم گيار4 

(02)تجربي،   ام عبارت بيشتر است؟در كد« بهاي مركّواژه» -4

 ( گفتم: جهان آفرين، در اين دنياي پُرفريب، براي هر زهري، پادزهري آفريده و براي هر نعمتي، آسيبي.1 
( نزديك چهار راه فردوسي، پيرمرد سنگيني بلند قد و درشت استخوان و سرخ رو، با رياش كام پشات، باه امياد تارّحم 2 

 نشيند.مي
دانم كه بيچااره از بلااي حساادتِ گلاوگير شاده، از درد گ دلبرم گلگون و صدايش بلند و لرزان شد. من ميكم، رن( كم3 

 زد.غصّه فرياد مي
شد.اي دوردست خيره ميكه متوجه باشد گاهي نگاهش به نقطه اين ( مثل هميشه، خندان و سرحال و خوشرو؛ اما بدون4 
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(05 )تجربي، م چند تكواژ دارد؟ها به ترتيب هر كداعباراتِ داخل كمانك -5

 ترين نةمه را دوباره بخواني(تپد با شوق( همين تويي تنها، كه )عاشقانههزار آينه اينك، )به همسرايي قلب تو مي

( چهارده ا يازده4 ( سيزده ا يازده3 ( دوازده ا دوازده2 ( سيزده ا ده1 

(05 )رياضي،   مشتق ت مركب، وجود دارد؟مشتق، مركب و  ي زير، به ترتيب چند واژهدر منظومه -6

گفت/ باد با من ساماني من/ باد با برگ درختان ميسروي بيمانم/ قصّهي/ ابر را ميمانم/ من به سرگردانساماني/ باد را ميمن به بي»

 «گفت:/ چه تهيدستي، مرد/ تو به تنهايي من خوشبختي/ من به زيبايي تو غمگينممي

 ( چهار، چهار، سه4 ( چهار، دو، دو3 ه، چهار، دو( س2 ( سه، دو، سه1

(05)رياضي،  فرايند واجي صورت گرفته است؟« چهار و سه»ها به ترتيب در كدام گروه كلمه -7

 ( بر افتادن حكومت جبّار، احياي كشتزارهاي پنبه1
 ( داستان پرماجراي سياووش، باز آمدن فصل خيال2
 نبل خشك شدهي شهر خواف، سبدهاي س( انبار غلّه3
 ( بازي سياسي انقلابيّون، شادي زياد مردم خيابان4

(05 )رياضي،واژ دارد؟ ي زير چند تكي جملهگزاره -8

 «امر هستي و نيستي، به پويايي و رسايي كاينات، بستگي ابدي دارد.»

( هجده4 ( نوزده3 ( بيست2 ( بيست و يك1 

(02 )زبان، ت است؟صف« تماماز»هاي وابسته در كدام گزينه وابسته -9

 ( قصة شيرين زندگي، رخسار آتشين گل2 ( زلف مشكين دوست، پرواز دو كبوتر1 
هاي زرد پاييزدل، برگ( فرياد عاشقان سوخته4 ( اوج آسمان آبي، ديدن آخرين ماهتاب3 

(02 )زبان، تعداد تكواژهاي منظوم  زير، كدام است؟ -11

 «گردد باز/ به سر رود خروشان حيات/ آب اين رود به سرچشمه نميباز كن پنجره را/ من تو را خواهم برد»

( سي و چهار4 ( سي و سه3 ( سي و دو2 ( سي و يك1

ديدند كه بر تخت قدرت گويد: ايرانيان دورة ساساني نياكان خود را جهانداراني ميهمانطور كه تاريخ مي»در عبارتِ:  -11

،)زبران؟ نتداردكدام نوع جمله وجود « باليدنده اين نياكان قدرتمند ميو سروري جهان نشسته بودند و با تمام وجود ب

(02سراسري 

 ( سه جزئي گذرا به مسند2  ( دو جزئي )ناگذر( 1 
( چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند4  ( سه جزئي گذرا به متمم3 
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(20 )هنر،نقش تبعي است؟  فاقدكدام بيت  -12

 معتبرم تناز كنم ناز كه من در نرر ف مرازنم لاف كه تو راست كني لا( لاف 1 
 كو روي نپوشاند زان پس كه برآرد سر شاباش زهي نوري بر كوري هر كوري (2 
 خسبدكه چرا اين زبون نمي ( آسمان خود كنون ز من خيره است3 
اي با يار پيشين ياد دارليك عهدي كرده ن و چرخ رويد مر تو را ياران صاف( بر زمي4 

(02 )هنر،در بيت زير، به ترتيب، كدام است؟ « هاموصوف»ي نقش دستور -13

 «اي برانگيزندهزار فتنه به هر گوشهدو چشم مست تو كز خواب صبح برخيزند»
( مفعول، مسند، نهاد4 ( نهاد، مفعول، متمم3 ( مسند، مفعول، نهاد2 ( نهاد، مسند، متمم1 

(20 )هنر، :  به جزشوند، به مفعول و متمم مي گارا« ان»هم  مصدرهاي زير، با تكواژِ گاراساز  -14

 ( پريدن، گرديدن4 ( پوشيدن، چشيدن3 ترسيدن( خوردن، 2 ( چسبيدن، رنجيدن1

(20 )انساني،است؟  بيشترهاي گروه بدلي در كدام گزينه تعداد واج -15

هست، بهتر نشان دهد. ( دكتر جانسون انگليسي، اديب بلندپايه، معتقد است كه شاعر بايد دنيا را از آن چه1 
( ابوالعلاي معرّي، شاعر معروف عَرب، گفته است: از خون علي و فرزندش دو نشانه باقي است.2 
 داند.( هيپوليت تن، منتقد مشهور غرب، ادبيات را محصول زمان، محيط اجتماعي و نژاد مي3 
 رفان ايراني است.هاي برجستة عالقضات همداني، عارف شيفته و شوريده، از چهره( عين4 

(02، سراسري )انساني شود؟ يافت مي« ناگار»در متن زير، چند فعل  -16

گفت. براي رفع تنهايي، يك روز بچّه آهويي گرفت و ليلي ميرفت و ليليقيس از نااميدي سر به بيابان گذاشت، يكه و تنها مي
 شكست تا يك گلة بزرگ فراهم شد.ايشان را ميآورد، پاهيواشكي پايش را شكست كه نرود، بعدها هر چه آهو گير مي

( پنج4 ( چهار3 ( سه2  ( دو1
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2 پاسخ تحليلي آزمون كلي
// باارانگيختنبرافتااادن )از ميااان رفااتن، سااقو  سياسااي(// انگيخااتن درآوردن// افتااادن  آوردن 6 يگزينه -1

برافراشاتن// درگذشاتن// افراشاتنبرخاوردن// گذشاتنبرگماشتن// خاوردنواداشتن// گماشتنبرآمدن// داشتنآمدن
فراگرفتن )آموختن(تنگرف

جزئي باا ماتمم( گنجيادم )ساهجزئي با مسند( از وجاد در خاود نميدرِ بهشت به رويم باز شده بود )سه  4 يگزينه -2
ي آساماني را هماه از بهشاتيان بشانوند جزئي با مفعول( اين نغماه)سه 1خواسترفتم )دوجزئي( و دلم ميسرخوش به هر سو مي

ئي با مفعول و متمم( و به جان بسپارند. )چهارجزئي با مفعول و متمم()چهارجز

اماا  ري است و در ابتداي جمله آمده اسات؛متمم اجبا« من» گذرا به متمم استكنار آمدنساختن  1 يگزينه -6
باشد، متمم به شكل عاادي در ابتاداي جملاه است  )اگر ذكر نشدهكنيم: آيا نهاد در جمله ذكر شده ي مهم را بررسيبايد يك نكته

اسات، پاس نهاد است و جايش را در ابتداي جمله به متمم داده« يار»بله  است(توان گفت بر ساير اجزا مقدم شدهآيد و نميمي
است.متمم بر ساير اجزا مقدم شده

 چه نوع متممي است « دست غم»ي چهارم، در گزينه
(تست زيبايي بود!(. )بهمتعلق به آن است )گرفتار « به»ي مسند جمله است و حرف اضافه« گرفتار»متممِ اسم است؛ 

ا پُرفريب2آفرين  ا جهان1: ي نخستهاي مركّب در گزينهواژه  2 يگزينه -4
پشتا كم6رو  ا سرخ5ا درشت استخوان  4ا بلندقد  3ا پيرمرد  2  ا چهارراه1: ي دومهاي مركّب در گزينهواژه
 ا گلوگير3ا دلبر  2كم  ا كم1: ي سومهاي مركّب در گزينهواژه
مشتق ا مركّب است.(« سرِحال)»ا دوردست  2رو  ا خوش1: ي چهارمهاي مركّب در گزينهواژه

تكواژ 13+ د/ با/ شود اِ/ قلب/ اِ/ تو/ مي + تپ + اَبه/ هم + سُرا + ي/   6 يگزينه -5
تكواژ 11عاشق + انه + ترين/ نغمه/ را/ دو + بار + ه/ ب + خوان + ي

ي ماانم/ قصاه(/ ابار را ميمشاتق ا مركّابمانم/ مان باه سارگرداني )( باد را ميمشتقساماني )من به بي  6 يگزينه -3
تاو باه تنهاايي  ( اي/مركّابگفت:/ چاه تهيدسات )گفت/ باد با من مي( من/ باد با برگ درختان ميركّبمشتق ا مسروساماني )بي
 2( اممشتق( تو غمگين )مشتقمن به زيباييِ ) ( اي /مركب( من خوشبخت )مشتق)

بياياد، كوتااه « y»پايش از صاامت « i»هاي نرام آوايي زبان فارسي اين است كه هرگاه مصاوّت از ويژگي  4 يگزينه -7
هاي قديم كتاب زبان فارسي ساال ساوم در حد كسره خواهدبود. اين فرآيند آوايي در چاپ« ي»شود؛ يعني ميزان كششِ فظ ميتل

هاست به دليال نارساايي و نباود اساتدلال بود كه سالشدهاي از فرآيند افزايش صامت ميانجي در نرر گرفتهدبيرستان، زيرمجموعه

خواسات/ او دلاش خواسات/ تاو دلات ميعلي تباديل شاده اسات: مان دلام ميامروزه به يك عبارت ف« خواستدلم مي» كاران ارجمند:قابل توجه هم. 1
: من سردم است/ او ساردش اسات/ و...// ي ديگرشود؛ چند نمونهي فعل، ضمير پيوسته با نهاد جدا هماهنگ ميخواست/ و...، يعني به جاي تغيير شناسهمي

ناميدناد مي« شخصاههاي ناگذر يكفعل»من حرصم گرفت/ او حرصش گرفت/ و... // من خوشم آمد/ او خوشش آمد/ و... . در گذشته اين عبارات فعلي را 
 گيرد.هميشه پيروِ مفعولي ميكه « خواستندل»كه گذرا به متمم است يا همين« ازحرص گرفتن »اما هميشه هم ناگذر نيستند مانند 

 قدر كه تو زيبا هستي، غمگين هستم!من همان يم، خوشبخت هستي و. معناي دو مصراع پاياني: تو همان اندازه كه من تنها2
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، و «زيااد»، «انقلاابيّون»، «سياساي»هاي ي چهارم اين تست واژهاست، در حالي كه در گزينهعلمي، از متن كتاب درسي حذف شده
 .اندشدهبر اساس مطالب حذف شده از كتاب درسي، مشمول فرآيند واجي دانسته« خيابان»

تكواژ  11د  تَ/ ابد + ي/ دار +  تِ+ ي/  تِ/ كاينه + ات/ بست +  تِبه/ پو + ا + ي/ و / رس + ا + ي/   6 يگزينه -3

 6 يگزينه -3
اليه است.(صفتِ مضاف« دو)» كبوتر دو پرواز// دوست مشكين زلف

ي وابسته نداريم.()اصلاً وابسته گل آتشين رخسار// زندگي شيرين يقصه

اليه هستند.(هر دو، صفت مضاف« آخرين»و « آبي)» مهتاب آخرين ديدن// آبي آسمان اوج

اليه(ي جمعِ مضافنشانه« ان»اليه است و صفتِ مضاف« سوخته دل)» پاييز زرد يها برگ// دلسوخته انشقعا فرياد

+ اَ م + برد/ به/ سر/ اِ/ رود/ اِ/ خروش + ان/ اِ/حيات/ آب/  خواه/ پنجره/ را/ من/ تو/ را/ +  1باز/ كن 6  يگزينه -11
تكواژ 33 ←  2ه/ ن + مي + گرد + اَ د + بازاِ/ اين/ رود/ به/ سر + چشم + ا

)چهاارجزئي باا مفعاول و ماتمم( ايرانياان ساسااني نياكاان خاود را  3گويدطور كه تاريخ ]به ما[ ميهمان  2 يگزينه -11
تخات قادرت و ساروري جهاان نشساته بودناد ( چهار جزئي با مفعول و مسند( كاه بار پنداشتندميديدند )جهانداراني مي

جزئي با متمم(باليدند )سه)دوجزئي( و با تمام وجود به اين نياكان قدرتمند مي

دوم داراي نقاش تكارار اسات. « لاف»دوبار تكرار شده است، پس  در يك نقشي نخست در جمله« لاف» 2  يگزينه -12
 نقش تكرار ندارد. ي ديگري است و مفعول آن جمله است ومربو  به جمله« لافِ سوم»

قدر افتاده بود و باز هم طراح گران 14گيريم. )اتفاقي كه در كنكور سراسري سال ي تكرار اشتباه نمينقش تكرار را با آرايه 
 (4آن را جبران نمودند. 15با طرح اين پرسش زيبا در سال 

اناد و اي به كاار رفتهي جداگانهها در جمله«كور»لاً هريك از خير، زيرا او« نقش تكرار»دارد اما « ي تكرارآرايه»در بيت دوم « كور»
ابتدا متمم است و سپس نهاد.« كور»هاي متفاوتي نيز دارند؛ كه نقشدوم اين

 آيد.آسمان به شمار مي« بدل»در بيت سوم « خود»
 است.« زمين»در بيت چهارم معطوفِ « چرخ»

پاس از ه كرده باود! و هاي امر و نهي دوم مشخص مفرد را جا نيندازيد )همان كاري كه طراح محترم در كنكور انساني سال گذشتتكواژ تهي در پايان فعل. 1
 (امسال با اين تست زيبا جبرانش نمود!نقدهاي نشر دريافت، 

 است.فعل آمده پس ازوزن  وند فعل است كه به ضرورتِپيش« باز. »2
آمده اسات. ماتممِ « گويدمي»هاي پيروي است كه پس از جا مفعول، جملهخواهد؛ در اينمفعول و متمم مي در معناي مستقيم و عادي خود هميشه« گفتن. »3
 سنجيد.(است. )تست زيبايي بود كه عمق سواد دستوري پاسخگو را ميي معنايي حذف شدهبه قرينه« گويدمي»
جيده و هاي سانخدا را سپاسگزارم كه نقدهاي من و ديگر دبيران نشر دريافت در نگاه طراحاان محتارم قادر و ارزشاي دارد و در مساير طراحاي پرساش. 4
 ايد!نماي فرزندان ميهنمان كمكي كوچك ميكاستي بربي
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موصوف است و در جمله نقش مفعاول دارد.// « فتنه/ »موصوف است و در جمله نقش نهاد دارد./« چشم» 6 يگزينه -16
 موصوف است و در جمله نقش متمم دارد.« گوشه»

« گردانادن»شدن( گذرا به مساند اسات و « )گرديدن»گذرا به مفعول// « پراندن»ناگذر است و « پريدن»  4 يگزينه -14
 گذرا به مفعول و مسند.

 6 يگزينه -15
 بِ/ ُب/ لَند/ پا/ يِ اديب بلند پايه: اَ/ دي/ 

 
 شاعرِ معروف عرب: شا/ِع/ رِ/ مَع/ رو/ فِ/َع/ رَب

 
 منتقد مشهور غرب: مُن/ تَ/ ِد/ ِد/ مَش/ هو/ رِ/ غَرب

 
 عارف شيفته و شوريده: عا/ ِر/ فِ/ شيف/ تِ/ َو/ شو/ ري/ دِ 

 

( گرفتاه اسات )داشاتن را طراح محترم يك عبارت فعلي )فعل مركّاب چنادجزئي« سر به بيابان گذاشت»  2 يگزينه -13
جاا فعال نيز در اين« نرود»و « رفتمي»آيد. معناي كنايي، به نفع مركب بودن اين فعل است( كه در اين صورت ناگذر به شمار مي

 ناگذر هستند.
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