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نگاه كلي* 

بندي و كليات بودجه-1

. استشده عدد و در قالب سه بخش اصلي طرح25، سؤاالت مجموعاً 88مطابق كنكور سراسري 

از پيش بـوده كـه البتـه در    % 50از پايه و % 50كه )  درصد سؤاالت40=  سؤال 10مجموعاً  ( گرامر و لغت     :بخش اول 

 از كتـاب سـال دوم دبيرســتان   77ســؤال . از پايـه اسـت  % 30از پــيش و % 70سـؤاالت كنكـور سراســري معمـوالً حـدود     

.است كه خارج از مباحث كنكور استشدهطرح

تـر اسـت و     كه نسبت بـه متـون مـشابه كنكـور سـاده           )  درصد سؤاالت  20=  سؤالي   5متن   (Cloze متن   :بخش دوم 

.باشدزمون نميدانشگاهي است كه از مباحث اين آ پيش3 مربوط به درس 89موضوع سؤال 

تـر  متون درك مطلب هر دو كوتـاه      ).  درصد سؤاالت  40=  سؤال   10دو متن مجموعاً    ( متون درك مطلب     :بخش سوم 

نهايت ساده و سؤاالت آن تماماً سؤاالت صريح است كه ابداً به سبك سؤاالت درك               متن اول بي  . از حالت استاندارد هستند   

ت درك متن كنكور انواع مختلف سؤاالت درك متن، از جمله پيـداكردن موضـوع               در سؤاال . (متن فعلي كنكور نزديك نيست    

شـود ولـي سـؤاالت    مطرح مـي ... اصلي، سؤال از جزييات، سؤال برداشتي، حدس معناي لغت جديد، يافتن مرجع ضمير و        

دليـل بـديهي    را بـه 97 و96بود امـا سـؤاالت   متن دوم كمي بهتر طرح شده     .) اين متن تماماً سؤال از جزئيات و صريح بود        

.توان غيراستاندارد دانستبودن مي

 نقاط قوت-2

مناسب آزمون اول بـود زيـرا   )  كه خارج از مباحث كنكور است   77غير از سؤال    ( سؤاالت بخش گرامر و لغت       -2-1

.گونه نيز بودتر از سطح كنكور واقعي طرح شود كه اينجانب آزمون اول بايد كمي آساننظر اينبه

ي حتمي بودنِ افزايش تعداد سؤاالت      آموزان را درباره   وجود دو متن درك مطلب، ابهام برخي دبيران و دانش          -2-2

.خواني تأكيد دوباره كرددرك متن رفع نمود و بر اهميت بحث متن

 نقاط ضعف-3

:مثالً. كه چندين غلط اماليي در متن وجود داردطوري ويراستاري بسيار ضعيف به-3-1

.abroadجاي  بهaboard تايپ شده 79در صورت سؤال ) 1

. حرف كوچك باشد84 سؤال 3ي  بايد در گزينهPحرف ) 2

.Passageجاي  بهPanage تايپ شده Cدر تيتر بخش ) 3

.Greekجاي  بهGeekشده  تايپ91در سؤال سؤال ) 4
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.becameجاي  بهbecomeدر خط آخر متن دوم تايپ شده ) 5

 و چند مورد ديگرclauseجاي  بهclouse تايپ شده 76در پاسخ سؤال ) 6

ها شود و عمالً اين پاسخ  كه به ذهن انسان صورتي از رفع تكليف متبادر مي         طوري پاسخ تشريحي بسيار ضعيف به     -3-2

.با پاسخ كليدي تفاوتي ندارد

.شده كه خارج از مباحث كنكور يا اين آزمون است طرحدانشگاهي پيش3 از درس 89 از سال دوم و سؤال 77 سؤال - 3- 3

هاي استاندارد است و سؤاالت اسـتنباطي، حدسـي   ويژه متن اول ناشيانه و خارج از تنوع مدل      سؤاالت درك متن به    -3-4

.شودديده نمي... معني لغت جديد، كشف مفهوم اصلي متن و 

دهـد سـؤاالتي   پاسـخ داد كـه نـشان مـي        ) دليل بـديهي بـودن    به( متن   توان بدون مراجعه به    را مي  97 و   96 سؤاالت   -3-5

.غيرمناسب هستند

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

هـر حـال بـراي بـسياري از         اي نـداريم ولـي وجـود دو مـتن درك مطلـب بـه              گيـر ويـژه   سؤال دشـوار يـا وقـت      

آن عـادت ندارنـد و ايـن حقيقـت كـه درس زبـان آخـرين درس                  اي جديد است كه احتماالً به       آموزان پديده دانش

.گويي كامل وقت كم بياورندآموزان احتماالً براي پاسخشود كه دانشي عمومي است مزيد بر علت ميدفترچه

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.رسدكنند و به پاسخ ميها را حذف ميراحتي آنست بها را نخوانده4 و 3، 1هاي آموز هنوز گزينهچون دانش79

.است مورد پرسش قرارگرفته83 آمده كه در صورت سؤال embarrassmentي كلمه82

 و 96
97

.شدهاي قبلي توضيح دادهدر بخش

ن كـه اآلن بـه   گفتند و از ايـ  بيماري انگليسي ميrickets سؤال در خط آخر متن ذكرشده كه در آن زمان، به       -1004

.توان پاسخ داداست و لذا به چنين سؤالي با اطالعات متن نميگويند سخني نگفتهچه ميآن
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 آزمون استاندارد به سبك 54، حاوي دكتر شهاب اناريدكتر شهاب اناريدكتر شهاب اناريدكتر شهاب اناري مبتكران به قلم هاي زبان انگليسيهاي زبان انگليسيهاي زبان انگليسيهاي زبان انگليسيي آزموني آزموني آزموني آزمونگنجينهگنجينهگنجينهگنجينهكتاب 
.استطراحي شده) با دو متن درك مطلب(كنكور است كه به سبك فعلي كنكور سراسري 


