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.ها برويمتك سؤاالت را با هم بررسي كنيم و سپس به سراغ نقد آنابتدا تكبهتر باشد، بار اينشايد 

. آسيب وارده به محصوالت ناشي از حيواناتش استولئمسكشاورز : معني4يگزينهپاسخ- 76

مسوول) 4متاثر از) 3عالقمند به) 2خسته از) 1

كيفيت + اندازه + سن + رنگ + مليت + جنس + اسم :ترتيب صفات قبل از اسم2يگزينهپاسخ- 77

. رنگ استgray سن و new، )به معني نوراني( صفت كيفيت Light، سؤالدر اين 

 بـه   ؛اسـت جا فاعل    در اين  (man)جا وجه معلوم دارد زيرا مرد        در اين  talkفعل  . عبارات توصيفي : بحثم2يگزينهپاسخ- 78

.مردي كه دارد با مدير حرف ميزند عموي من است:معني توجه كنيد

اي كه با فعـل دنبـال  تنها گزينه. آيد جمله مي4 و   2 پس از گزينه     و اسم ،1پس از گزينه    . فدبيان ه : مبحث3يگزينهپاسخ- 79

. است3 گزينه ،شودمي

. جدي بود كه نگذارد كسي وارد يا خارج شودهايدستوراتنگهبان تحت : معني2يگزينهپاسخ- 80

اختراع) 4جشن) 3، آموزشهادستور) 2مسابقه) 1

.درگير نكنيدتان هاي خانوادگي مرا در بحثلطفاً: معني4يگزينهپاسخ- 81

شدندرگيركردن، شامل) 4كردنعمل) 3از عهده برآمدن) 2بهبوددادن) 1

چرخند تا آن را به پرواز دربياورند هاي فلزي در باال دارد كه خيلي سريع مي      نوعي هواپيما كه تيغه   : معني1يگزينهپاسخ- 82

. نام داردهليكوپتر

.وابسته استايد هايي كه برايشان آموزش ديدهشود به ورزشمدت زماني كه صرف ورزش مي: معني3يگزينهپاسخ- 83

دادنتشكيل) 4بهبودنوابسته) 3دادنبه رانندگي ادامه) 2بلندشدن، درآوردن) 1

.انداز پول در ذات اوست است، پسمقتصداو خيلي : معني4يگزينهپاسخ- 84

مقتصد) 4شخصي) 3منطقي) 2ربطبي) 1

. به تو گفتم نزديك رودخانه نروًخصوصامن : معني2يگزينهپاسخ- 85

از نظر علمي) 4نرميبه) 3خصوصاً) 2طور فيزيكيبه) 1

. روي خشكي از اين ديوار عبور كردتواندر طول صدها مايل نمي: معني3يگزينهپاسخ- 86

areطوركـه در جملـه اول هـم     همـان ، جمـع اسـت  the Himalayas، ثانيـاً . ، زمان جمله گذشته است اوال4ًيگزينهپاسخ- 87

.استگرفته

حمل مواد و كاالهـا از      : .... معني.توان بقيه را رد كرد    بهتر است ولي بدون اطالعات عمومي نمي      اين گزينه   1يگزينهپاسخ- 88

....هند به چين 

.هاي فشرده و انبوه داردي جنوبي خيلي باراني است و جنگلهابخش: معني3يگزينهپاسخ- 89

.)ها به پاسخ برسيدتوانيد با حذف ساير گزينهمي(در زمستان هوا شديدا سرد است: معني2يگزينهپاسخ- 90
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.طبق جمله اول و البته موضوع كل متن) كندبا فصل تغيير مي(طبق متن هوش شما 3يگزينهپاسخ- 91

يگزينه). افراد داردغلباثير روي هوش مقداري تأ(قليم و دما  ه رسيد كه ا   الزورث هانتينگتون به اين نتيج    2يگزينهپاسخ- 92

. در پاراگراف دوم غلط استnot all peopleو هم عبارت  در جمله اولmostدليل كلمه  هم به1

طبق جمله آخر كه طبق آن     ).از هواي خيلي گرم براي تفكر بهتر است       (رسد كه سرماي زمستان     نظر مي به4يگزينهپاسخ- 93

.ي از تابستان براي انديشيدن استزمستان فصل بهتر

. خط آخر بهترين فصل بهار است و بعد پاييز4طبق .است) بهار و پاييز(بهترين دو فصل براي انديشيدن 2يگزينهپاسخ- 94

طبق جمله آخر.گرفته شود) در طي تابستان( از انديشه بايد ي هرنوع مرخص،طبق متن1يگزينهپاسخ- 95

زيرا ممكـن اسـت قطـاري را ببينـد كـه از آن      (تواند خطرناك باشددانست دويدن درون تونل مي  راجر مي 4يگزينهپاسخ- 96

.)آيدطرف مي

).راجر با سختي به طرف ديگر رسيد(بعد از ورود به تونل 3يگزينهپاسخ- 97

دليل كنار رفتن از مسير قطار سخت بـود و ممكـن   همينبه).طوالني و باريك بود(تونل خطرناك بود زيرا    1يگزينهپاسخ- 98

.بود ترن با فرد داخل تونل برخورد كند

.خر همه صحيح استطبق دو جمله آ4يگزينهپاسخ- 99

.ودبقطار مسافري ن. قطار واگن نفت مي كشيد2يگزينهپاسخ-100

نگاه كلي* 

مـشكل ايـن آزمـون كـه البتـه          . بندي تغيير اساسي نداشت و مطابق دفعات قبلي و كنكور سـال گذشـته بـود               بودجه

، ناهماهنگي برنامه آزمون با برنامه مـدارس  شودميسال اول ديده  ها پس از نيم   ي سال ر همه دمنحصر به امسال نيست و      

 هفته از ترم دوم سال تحصيلي گذشته است ولي طراحان محترم در ايـن آزمـون نـصف            2همه مي دانيم تنها حدود      . است

طبـق معمـول    .باشـد اند كه كامال نامعقول مـي     در برنامه آزمون گنجانده   )  را  درس 4 درس از    2( را   2دانشگاهي  كتاب پيش 

در بخش گرامر و لغت   . غلط از نظر گزينه و تعداد زيادي غلط اماليي بود          3نامه بسيار ناقص، و دراين آزمون داراي        پاسخ

كيفيـت  .اشـد بتـر    انـدكي بـيش     بايـد  دانشگاهي سهم پيش   از پيش كه معموالً    سؤال5بود و   شده از سال سوم طرح    سؤال5

 بـا كيفيـت مناسـب ولـي دشـوار      CLOZEبخـش  . غلـط اسـت    77سـؤال ت گرامر و لغت مطلوب بود و فقط پاسـخ         سؤاال

.بودشدهطراحي

قبـولي  ت قابـل سـؤاال هاي گذشته بـود ولـي مجموعـاً   در بخش درك متن، متن اول متني تكراري از كنكورهاي سال 

ناسـب بـود    ت نام سـؤاال قبـول ولـي داراي      مـتن دوم متنـي قابـل      . بـود شـده  نادرسـت داده   سـؤال داشت كه البته پاسخ دو      

هاي براي سنجيدن مهارت  هاپرسشتنوع  در آن   شان در متن ذكرشده و      ت صريح بودند كه پاسخ    سؤاالكه همگي   طوريبه

.بود رعايت نشده،خوانيمختلف متن
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

قتـي و خـصوصا     هـستند،  ياكننـده گير و اذيت  ت وقت د هميشه سؤاال  نكه ترتيب صفات را مي خواه     هايي  پرسش77

طرز فاحـشي غلـط     جا پاسخ به  البته در اين  . دباششتهپسندي براي صفات قبل از اسم وجود ندا       ترتيب قطعي همه  

.است كه توضيح بيشتر خواهم داد

 رد   تنهـا بـا    90گير بود و در برخي موارد مثل سؤال         ها وقت دليل پيچيدگي و نزديكي گزينه     هم به  CLOZEمتن  

).پاسخ سؤال خارج از كتاب است( به جواب رسيد شدساير گزينه ها مي

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

. بر عكس هم هستند كه امروزه در طراحي استاندارد وجود گزينه هاي متضاد مطرود است3 و 2يدو گزينه93

.ذيرفته نيستپزه در طراحي استاندارد چنين گزينه اي  كه امرو» موارديهمه«استمدهآ4گزينه در 99

. كه هيچ ربطي به تكنيكهاي مهارت خواندن نداردشده سؤال از دانش لغت داده،ث متن خوانيحدر دل ب100

هاي نادرستپاسخ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 كـه   NEW بايـد قبـل از        كه اينجا يعني نوراني صفت كيفيت است و        LIGHT ترتيب صفات، صفت     يطبق قاعده 77

.صفت سن است بيايد

گـويي دشـوار     پاسـخ  توانند درست باشند و اگر كسي به اطالعات عمومي رجـوع نكنـد واقعـاً              ها مي  گزينه يهمه88

.دادي مفهوم بهتري به جمله مgoodsگفت  اگر مي1جاي گزينه هرچند به. است

 كـه گفتـه   1ي گزينـه  مشخـصاً ،رپـاراگراف دوم  دnot all people در خـط اول و عبـارت   mostيطبـق كلمـه  92

everybodyنادرست است .

 مـي شـود و نـه سـرما     winter وقتي بحث از بحثي نيست كه سرما از گرما براي تفكر بهتر است ولي مشخصاً          93

 بايد به خط آخر مراجعه شود كه زمستان را در رده سوم و تابستان را در رده چهـارم قـرار                      كلي، منطقاً طوربه

. درست است حتما4ً هم تا حدي صحيح باشد، گزينه 3به هر حال اگر گزينه . استداده
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زودي منتـشر   بـه دكتـر شـهاب انـاري   اثر reading comprehension made simpleدرك متن به زبان ساده كتاب 

:هاي اين كتاباز ويژگي. خواهدشد

خوانيهاي متنآموزش تكنيك) 1

... .افتن مرجع ضمير، استنباط مفاهيم ضمني از متن و يكردن موضوع اصلي، ، پيداات جديد متنبرخورد با لغ-

گويي به هر مدلت درك مطلب و روش پاسخسؤاالآموزش مدلهاي ) 2

سر جلسه آزمونگويي سريع تشخيص هر مدل از روي لغات كليدي و راهكارهاي پاسخ-

cloze testهاي پاسخ به تكنيك-

 تمرينيcloze متن 40 متن درك مطلب و 80تعداد ) 3

 از ساده به سختشدهبنديطبقه-

ها در دل متنكاربردن تكنيكلف ضمن متن و آموزش روش و محل به توضيحات مؤ-

وسيع لغات يو دامنه گوناگونها با موضوعات متنيارائه-


