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 مناسب و مطابق استاندارد كنكوري آزمون: در مجموع كيفيت كلّ •
 

از درس هشتم  78 پرسش، 6از درس  77 پرسش، 4از درس  76 پرسشدانشگاهي :  از گرامر پيش پرسش 4شامل  گرامر پرسش هاي

ه گاهي در كنكورهاي قبلي هم در كه البتّ از سال سوم طرح نشده بود پرسشيهيچ دانشگاهي بود.  پيش 1از درس  79 پرسشو 

 گرامر مناسب بود. پرسش هايپراكندگي و كيفيت طرح بخش گرامر سابقه دارد. 

 ,result, react, communication, trap, specificمورد پرسش واژگان  هاي تبود. لغ پرسش 8شامل  لغت هاي پرسش

movement, magnify, absolutely پرسشا بود  ام 3در كنكور در اين بخش حداقل  . معموالًم به شدت كم بوداز سال سو-

 از لغات مهم كنكوري بودند. شود. البته لغات انتخاب شده هم غالباً سال سوم طرح مي هاي تتست از لغ 4

درست شد به پاسخ  با روش رد گزينه مي خارج از كتاب است ولي قطعاًكه پرسيده بود absolutelyاز لغت  87سوال 

 رسيد.

گرامر كه  پرسشمطابق كنكور با رعايت طرح  كامالً ه متن روان و مناسبي بود.و البتّ پيشهاي  متن تكراري از سال كلوز:بخش 

 به خوبي انجام شده بود.

) كمي دشوارتر از كنكور سال قبل بود. 94كنكور  هاي نيسه با متها (در مقا از لحاظ اندازه و دشواري متن بخش درك مطلب

 رسشپ). غير از صورت پيش هاي شد (در مقايسه با آزمون واضح به ويژه در متن دوم ديده مي طور استنباطي به هاي پرسش

 بينم. نمي ها  رسشپكه خيلي روان و خوب نوشته نشده، اشكال خاص ديگري در  96

 لف و طراح آزمون تعاوني سنجش بابت آزمون امروز!ؤدست مريزاد همكاران م

 درصد عالي •
  .درصد است 80آموزان قوي: باالي  درصد مناسب براي دانش

 .درصد خوب است 60آموزان متوسط: باالي  براي دانش
 درصد خوب است 40آموزان ضعيف: باالي  براي دانش

 
 :يبند زمان جمع يآل برا دهيمنابع ا

 زبان مبتكران لي. ف2 افتيزبان نشر در شي. هما1: تابك
 يزبان كنكور دكتر انار يجمع بند يد يو يد جي: پكيد يو يد

 موجود است. در فروشگاه اينترنتي نشر دريافتهمه كه 
 موجود است. تارنماي نشر دريافت و دكتر اناريدر  يزبان كنكور دكتر انار يجمع بند يها شيكامل مراكز ثبت نام هما ستي: لشيهما
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