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نگاه كلي* 

يهمـاهنگي آن بـا برنامـه    نامناسب آن و عدم  يهاي سنجش در ترم دوم وارد است، برنامه       ايراد كلي كه به آزمون    

 طـرح   سؤالدانشگاهي و سال سوم     هاي پيش كتاب در اين آزمون از دو درس آخر       كه مثالً طوريتحصيلي مدارس است به   

هـاي كنكـور زمـان نيـاز     تكميل دروس اين دو كتاب در مـدارس و آموزشـگاه   ماه ديگر براي   2شده است كه منطقا حداقل      

آمـوز در درس زبـان     تواند معيار مناسبي براي سنجش معلومات دانـش        نمي شده در اين آزمون واقعاً    لذا نمره كسب  . است

.در اين مقطع از سال تحصيلي باشد

 مـتن درك  سـؤال 10 و cloze مـتن  سـؤال 5 واژگـان،  سـؤال 6 گرامـر و  سؤال4 آزمون اينبندياز لحاظ بودجه 

.مطلب داشت

 غيـر از    قبول بود ت متن درك مطلب قابل    سؤاال خوب و    clozeت  سؤاالت گرامر و لغت در كل مناسب،        سؤاالكيفيت  

.است ارائه شدهاكارآمدننامه بسيار ناقص و درضمن طبق معمول، پاسخ.شداشكاالتي كه اشاره خواهد

گيرهاي دشوار يا وقترسشپ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

گويي به  كه در پاسخ  گير است مگر اين    براي داوطلبان وقت    و درك متن اصوالً    clozeت بخش   سؤاالطبق معمول   

گـردد  خـواني ارائـه مـي     هاي آموزش متن  خواني در سر جلسه كه در كتاب      هاي متن ت اين مبحث از تكنيك    سؤاال

.استفاده شود

هاي غيراستاندارد يا نادرسترسشپ* 
ي شماره

پرسش
توضيح

80
 وجـود   سـؤال  در ايـن     1هرچند در پارك منطقي تر آن است كه به تفريح بپردازيد تا آزمايش، دليل خاصي براي رد گزينه                   

. هم بالقوه صحيح است1 منطقي تر است، گزينه 3پس هر چند گزينه . ندارد

82
:توان گفتخود غلط است زيرا نميبهخودصورت اينه ب3زيرا گزينه . a و نه anنوشت  بايد مي82سؤالدر صورت 

a electronic ….
.thereشده  اشتباها تايپthree به جاي 85سؤالدر صورت 85

.stopped to worship  و نهstopped worshippingشدمينوشتهبايد clozeخط اول در 
.after نوشته  و صرفاright afterً هم بالقوه درست است زيرا ننوشته 4ت اين است كه گزينه واقعي98

99
 و 3associationيگزينـه در . قدر زياد است كـه حـد نـدارد   البته اشتباهات تايپي آن. ندا هر دو صحيح   4 و   3گزينه هاي   

.اند اشتباه تايپ شده4Frenchيگزينه
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.اثر دكتر شهاب اناري منتشر شدreading comprehension made simpleكتاب درك متن به زبان ساده 

:هاي اين كتاباز ويژگي

هاي متن خوانيآموزش تكنيك)1

... .افتن مرجع ضمير، استنباط مفاهيم ضمني از متن و يبرخورد با لغات جديد متن، پيدا كردن موضوع اصلي، -

گويي به هر مدل پاسخ آموزش مدلهاي سؤاالت درك مطلب و روش)2

گويي سريع در سر جلسه آزمونتشخيص هر مدل از روي لغات كليدي و راهكارهاي پاسخ-

cloze testهاي پاسخ به تكنيك-

 تمرينيcloze متن 40 متن درك مطلب و 80تعداد ) 3

بندي از ساده به سختطبقه-

ها در دل متنردن تكنيككاربلف ضمن متن و آموزش روش و محل بهؤتوضيحات م-

ها با موضوعات گوناگون و دامنه لغات وسيع متنيارائه-


