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  نگاه کلی* 
  

  !خدا قوت! سالم! دوستان عزیز  
  

هــاي درك مطلــب  و مــتن clozeهــاي گرامــر و لغــت، مــتن  بخــش  درســؤال 25آزمــون در قالــب : بنــدي بودجــه •
  .بود ت مطابق کنکور سراسري انتخاب شدهسؤاالتعداد و ترتیب  .بود شده طرح

ت از سـال  سـؤاال  ي نها ایراد این بـود کـه همـه   ت گرامر بسیار مناسب بود و ت     سؤاالطراحی   لغتو  سؤاالت گرامر    •
  .ت لغت همگی مناسب و استاندارد بودسؤاال. ی از سال سوم در این قسمت نداشتسؤالبود و  شده چهارم طرح

تـر از   تـر از دانـش لغـت و کـم     بـیش ) طبق انتظار( کمی دشوار، از نظر کیفی بسیار خوب و        سؤاالتبخش کلوز   در   •
  . مباحث گرامر بود

هـا از نظـر     متناوالً. کنم اشکاالتی داشت که کیفیت آزمون را در این قسمت ضعیف ارزیابی می خوانی  متن تسؤاال •
نامه   پاسخي  گزینه97 و 95 سؤاالت( اشکاالت مختلفی داشتند    سؤال 2 تر از حد مورد انتظار بود و ثانیاً        اندازه کوتاه 
  .کنیم تر بررسی می  بیشکه در ادامه) اي است  تاحدي سلیقه93 سؤالغلط است و 

. شـود  نقصی ارزیابی نمی  ایراددار در درك مطلب، متأسفانه آزمون بی      سؤال 3دلیل وجود     به :ارزیابی کلی آزمون   •
 .شود  بهتر ارزیابی می به باال از متوسط60درصد .  به باال خواهدبود85- 80آموزان برتر حدوداً  درصد دانش

  
  

 :عزیزان به دو نکته توجه فرمایید

مـن  : خوب از خود بپرسـید . است خوانی بوده اید و مشکل اصلیتان در قسمت متن شاید شما این آزمون را خوب نداده      ) 1
ام که انتظار دارم عملکردم در ایـن آزمـون    ام و تمرین متن و کلوز داشته هاي متن خوانی کار کرده  چقدر روي تکنیک  

هـاي درك مـتن هـم تمـرین فـراوان       ام یـا روي مهـارت   ده کـرده بهتر باشد؟ آیا من تنها به خواندن گرامر و لغت بسن        
هـایی دارد و نیازمنـد تمـرین     خوانی است که تکنیـک  ت درس زبان از بحث متن  سؤاالحجم  % 60یادتان باشد    ام؟ کرده

  . بسیار زیاد است

ن ضـعیف،  دلیـل مـدیریت زمـا    آموزان بـه   عمومی است و بسیاري از اوقات دانش    ي  درس زبان آخرین درس دفترچه     ) 2
حوصـله و  کـه اگـر سر   گذارنـد درحـالی   مون میبودن آز  بد خود را پاي سختي آورند و نمره براي زبان وقت کم می    

یا شاید هم باید به درس زبـان در  . شد  بسیار بهتر از این می  ي  ت پاسخ دهند، نتیجه   سؤاالخواستند به    بدون عجله می  
  .اولویت جلوتر از قبل پاسخ دهید
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  گیر هاي دشوار یا وقت پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

بـراي  . بخش کلوز و متن در آزمون زبان اصوال همیشه بخش وقت گیر و دشوارتر آزمون به حـساب مـی آیـد             
 : افزایش سرعت دو راه در دسترستان است

  ها   یادگیري مهارتهاي متن خوانی و تسلط روي آن)1  
همین االن  . وقت دیر نیست   هیچ. هاي طوالنی و پیچیده بریزد     تان از متن  که ترس  طوري  تمرین فراوان به   )2  

  !شروع کنید
  .است کار رفته شدن و توانستن به  در آن در معناي موفقmanageچون   87
  .حدي دشوار استبودن فعل تا ص مجهولچون تشخی  90

  
  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 

ي  شماره
  پرسش

  توضیح

 دشوار اسـت و اگـر بـه اطالعـات عمـومی مراجعـه       3 و 2هاي   تشخیص بین گزینه متن واقعاًي به جمله با توجه     93
  .تري از دوتاي باال دارد  اشکال کمسؤالهرچند این . ممکن استا صحیح ني نکنیم انتخاب گزینه

و مـوارد بـیش از حـد    هـا را مقایـسه کـرد     تی باید گزینهسؤاال پاسخ بهتري است چون در چنین   1 ي   گزینه قطعاً  95
توجـه بـه خـط اول    . حـذف گـردد  )  کـه سـنجش انتخـاب کـرده    3 ي  مثـل گزینـه  دقیقـاً (جزیی و بیش از حد کلی      

  .دهد  را نشان نمی1 ي ها هم چیزي جز گزینه پاراگراف
  !!!ربط شدت بی هاي به سر و ته با گزینه  بیسؤالیک   97

  
  

  !محتوا بود ي آزمون ضعیف و کم نامه بخش پاسخ
  

  !موفق و پرتالش باشید
  

  دكتر شهاب اناري 
  
  
  

  ي ما، مانده توصیه بندي زبان در فرصت باقی براي جمع
 .هاي زبان انگلیسی مبتکران و کتاب همایش زبان نشر دریافت است ي آزمون  کتاب گنجینه


