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نگاه كلي* 

سـؤال 5 گرامـر و لغـت،  سؤال10(بود  برگزار شده88 سال ت اين آزمون مانند آزمون سراسريِ   سؤاالبندي  بودجه

). متن درك مطلب در قالب دو متنسؤال10كلوز و 

 بهتر از آزمـون اول بـود هـر چنـد هنـوز در بخـش درك            مجموعاً زيرشده در   ت غير از اشكاالت مطرح    سؤاالكيفيت  

امـا كلوز اين آزمون بسيار دشوار و نيازمند اطالعات عمـومي خـارج از كتـاب            (رسد  مطلب به استاندارد نهايي كنكور نمي     

ك متن بسيار بهتر از آزمـون اول و  ت درسؤاالالبته ). سراسري بودآزمون تر از متون نسبت سادهمطلب بههاي درك متن

ويژه ل نبود به  ئات گرامر ايده  سؤاالجانب  به نظر اين  . ...)ريح و غيرصريح و     ت ص سؤاال(قبول بود   ت قابل سؤاالداراي تنوع   

قبول و مناسب بود و تنها ايرادش اين بود كـه           ت لغت در كل قابل    سؤاال. ودب خارج از مباحث كنكور       اصالً 78سؤالاين كه   

.معمول بودحدتر ازسال سوم بيشتر از حد استاندارد و از نسبت كمدانشگاهي بهت لغت از كتاب پيشسؤاالتعداد 

وجـه توضـيحات    هـيچ  كليدي نبـود و بـه      ينامهتر از يك پاسخ    چيزي بيش   تشريحي هم مثل معمول عمالً     ينامهپاسخ

.دادت دشوار ارائه نميسؤاالي درباره خصوصاً،كاملي

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

ي از سـؤال  است و لـذا نبايـد    دانشگاهيهاي درسي سال سوم و پيش      خارج از كتاب   a,an,theيف و كاربرد  مبحث حروف تعر  78
.شدها طرح ميآن

.آمد كاما مي(adj phrase)بايد دو طرف عبارت توصيفي79
research onترفرمول صحيح83 / into sthباشد مي.
. استcompleteيا general در اين جملهglobalتر برايمعادل دقيق84
توانـد بـه گزينـه    آشنا نباشـد نمـي  black hole نياز به اطالعات عمومي دارد و كسي كه با مفعومسؤالگويي به اين پاسخ87

globe برسد»كره« يا »گوي«معناي به .
) شـدن شدن، به درون برگشتن، كوچـك جمع(هاي آن  يا معادلshrinkاي مثل  به كلمه اي مناسب نيست و كالً    هيچ گزينه 88

.نياز است
 جاهـاي   يدر طراحي كلوز يكي از مـوارد استانداردسـازي فاصـله          .  كم و غير استاندارد است     89 و   88 جاهاي خالي    يفاصله89

. كلمه باشد5خالي است كه حداقل بايد 
شد از كلمـه ديگـري   مي.  بي معناستسؤالر اين  آن دي بوده، تكرار دوبارهconcentrateاالت قبليؤچون پاسخ يكي از س   90

.كردطرحسؤال
. به صورت سرهم استoutdoorsيديكته92
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هاسـت منـسوخ     غيراستاندارد است و مدت    ،سه گزينه  هر  يا مثالً  3 هم   2گويد هم    كه مي  4يهايي مثل گزينه  ينهطراحي گز 94
- آن هم در ايـن سـطح  -هاي كشوريشده و از طراحان آزموني مطرح سازهاي آزمون دليل اين امر در تمام كتاب     . استشده
. دور از انتظار استواقعاً

Cloze Test–ًدرضـمن در مـتن   . گويي بودشده متني دشوار و نيازمند اطالعات عمومي براي پاسخطوركه گفته همان كال
. ويراستاري ضعيف آزمون استينشانه با حرف بزرگ آمده كه universeو در جاي ديگر another big bangsآمده
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ليفي أت( آزمون 54حاوي شهاب اناريدكترهاي زبان انگليسي كنكور به قلم ويرايش جديد كتاب گنجينه آزمون

. استچاپ و منتشر شده) هر آزمون داراي دو متن درك مطلب(مطابق با سبك فعلي كنكور ) و كنكورهاي اخير
.داراي پاسخ تشريحي و جداول ارزيابي درصد استها آزمون


