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نگاه كلي* 

هـاي درك مطلـب    و مـتن  cloze در چهار بخش گرامر، لغت، متن سؤال25 آزمون در قالب :بندي و كيفيتبودجه•

.بودت هر بخش مطابق با استاندارد آخرين كنكور برگزار شدهسؤاالتعداد .بودشدهطرح

بـود كـه همگـي خـوب و مناسـب      شده از پيش طرحسؤال3 از سال سوم و    سؤال عدد بود كه يك      4ت گرامر سؤاال•

توانـست  بود كه مـي  شدهطرح) 4درس  (ها   هر دو از مبحث تشديدكننده     3 و   2ت  سؤاالله اين بود كه     ئفقط مس . بودند

.دو موضوع متفاوت باشد

ت خـوب و  سؤاالدانشگاهي بود كه مجموعاً از پيشسؤال5 از سال سوم و سؤال1 عدد بود كه  6ت واژگان سؤاال•

 در   كـه معمـوالً    definition از مـدل     سـؤال  يا   antonym يا   synonym از   سؤالتنها مورد اين كه     .  بودند با كيفيتي 

.شد ديده نمي،شودت كنكور مطرح ميسؤاال

تـر   مناسب invention مناسبي نيست و واژه      ي گزينه discovery كلمه   87سؤالدر  .  ايراداتي داشت  ت كلوز سؤاال•

. بسيار كم و غيرمناسب است88 و 87ت سؤاالهاي چين نقطهينداردسازي هم فاصلهاز نظر استا. رسدنظر ميبه

 بـسيار   97سـؤال هـاي    جواب نداشـت و گزينـه      95سؤال تعريفي نداشت خصوصاً    اصالً ت متن درك مطلب   سؤاال•

تنباطي هـم    دشوار و اسـ    سؤال. تر بود  از سطح دشواري كنكور پايين     ها هم مجموعاً  متن. پرت و دور از ذهن بودند     

. نداشتكالً

يـابي كنيـد    اگر با اين درصد فاصله داريد، ريـشه       . است % 85 تا   80 باالي   قطعاً:آموزان برتر درصد احتمالي دانش  

كه مهارتي هستند   (يا در متن و كلوز      ) تر دارند كه نياز به خواندن و تكرار بيش      (تر در گرامر و لغت است       كه اشكالتان بيش  

).ها و تمرين فراوان تكنيكو نياز به فراگيري

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بـراي  . آيـد حـساب مـي  گير و دشـوارتر آزمـون بـه    هميشه بخش وقتبخش كلوز و متن در آزمون زبان اصوالً   

:افزايش سرعت دو راه در دسترستان است

هاخواني و تسلط روي آنهاي متنيادگيري تكنيك) 1

.هاي طوالني و پيچيده بريزدطوري كه ترستان از متن تمرين فراوان به)2

! همين االن شروع كنيد،وقت دير نيستهيچ

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

! هم كه كال گزينه اي بيجا و پرت است3گزينه . جواب صحيح ندارد95
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كلي طـور البته بـه . را در اين متن خواسته كه هيچكدام از گزينه ها مناسب به نظر نمي رسند      reactionكه معادل   97

answer    حدي به مفهوم كلي      از نظر مفهومي تاreaction        العمـل اسـت نـه       نزديك است ولي آن در مفهوم عكـس

!واكنش شيميايي

. باشـد اسـتاندارد مـي   غيرسؤالبي است و سازي گزينه نامناس از نظر استاندارد  » موارد يهمه« كه گفته    4گزينه  99

غيـر  ) كـدام هـيچ (يـا   ) هر سـه گزينـه    (يا  ) 2 و   1(گويند  ت آزموني استاندارد گزينه هايي كه مي      سؤاالامروزه در   

.شونداستاندارد تلقي مي

آمـوزان االن درگيـر     كـه دانـش   ي تعاوني سـنجش مثـل قبـل برقـرار اسـت و درحـالي              اهبندي آزمون مشكل بودجه 

6ن آزمـون تـا درس   آت سـؤاال اند،  تر نخوانده دانشگاهي را بيش   پيش 4 تا انتهاي درس     متحانات ترم اول هستند و قاعدتاً     ا

!استكتاب را نشانه رفته

دليـل  خـورد كـه بـه   چـشم مـي  نامـه بـه   در پاسـخ جـا خـصوصاً   شمار تايپي هم كه طبق معمول در همه       اشكاالت بي 

!).زبانم مو درآورد اصطالحاً(كنم طور موردي اشاره نميديگر بنده هم به،استزاركننده ندادن سازمان محترم برگاهميت

)انتشارات مبتكران(كتاب درك متن به زبان ساده اثر دكتر شهاب اناري 
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خوانيهاي متنآموزش تكنيك) 1

يافتن مرجـع ضـمير، اسـتنباط مفـاهيم ضـمني از        برخورد با لغات جديد متن، پيداكردن موضوع اصلي،         •

... .متن و 

گويي به هر مدلمطلب و روش پاسخهاي سؤاالت دركآموزش مدل) 2

گويي سريع در سر جلسه آزمونهر مدل از روي لغات كليدي و راهكارهاي پاسختشخيص•

cloze testهاي پاسخ به تكنيك•

 تمرينيcloze متن 40 متن درك مطلب و 80تعداد ) 3

بندي از ساده به سختطبقه•

ها در دل متنكاربردن تكنيكلف ضمن متن و آموزش روش و محل بهؤتوضيحات م•

 لغات وسيعيو دامنهها با موضوعات گوناگون متنيارائه•
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