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نگاه كلي* 

!سالم! دوستان عزيز

هــاي درك مطلــب و مــتنclozeهــاي گرامــر و لغــت، مــتن بخــش درســؤال25آزمــون در قالــب : بنــديبودجــه•

:ت با كنكور سراسري سال قبل اين تفاوت را داشتسؤاالتعداد .بودشدهطرح

91كنكور سراسري 92 سال 1سنجش جامع 

3:گرامر4: گرامر

7: تلغ8: لغت

5:كلوز5:كلوز

10: متن8: متن

بود كه كـامالً مناسـب و        از مباحث سال سوم طرح شده      سؤال از مباحث گرامر پيش و يك        سؤال2:سؤاالت گرامر •

. كـرد  مـي سـؤال سبكي جديد داشت كه فقط از كاربرد حروف اضـافه      ) 78سؤال (سؤالاما يك   . مورد انتظار بودند  

 از نظر استانداردسازي اشـكال دارد زيـرا يكـي از    سؤالايرادي ندارد ولي طراحي    ست هيچ اين كه اين سبك جديد ا     

 سـه   عمـالً سـؤال  فقط يك موضـوع را بـسنجد ولـي در ايـن     سؤال استاندارد اين است كه هر   سؤالاصول طراحي   

ايـن  شد كه اگـر كـسي       شده و هرچند همگي مربوط به بحث حروف اضافه است، مشخص نخواهد           موضوع سنجيده 

 the را يـا عبـارت   in relation toدانـسته يـا سـاختار     را نميdependزده يا بلدنبوده حرف اضافه  را غلطسؤال

value of sth . باشد غيراستاندارد ميسؤالبه همين دليل اين.

اسـم،  (هـاي مختلـف   بنـدي نقـش  ت از كتاب پيش و پايه و نيز از نظر بودجه     سؤاالكيفيت و پراكندگي    :لغتسؤاالت  •

.بسيار مناسب و خوب بود) صفت، فعل و قيد

كه معموالً يـك    ت كمي دشوار، از نظر كيفي مجموعاً خوب و همگي از دانش لغت بود درحالي              سؤاال،بخش كلوز در  •

دو ). هرچند اين اشكال خاصي نيست و فقط با مدل كنكورهاي قبل فـرق دارد         ( در كلوز از دانش گرامر داريم        سؤال

شد كه البته بـا روش   ميcontribution كه پاسخش لغت خارج از كتاب  90ي شماره سؤاليكي  : شديمله ديده ئمس

ا اسـم بودنـد كـه از        كه دو تا صـفت و دو تـ         92سؤالهاي  توانستيم به اين جواب برسيم و يكي گزينه       رد گزينه مي  

).كرداوطلب ايجاد نميگويي دالبته اشكالي براي پاسخ(آيد حساب ميسازي اشكال بهنظر استاندارد

تر از استاندارد معمول كنكور ولي از نظر سختي بسيار مشابه كنكورهاي اخيـر              دو متن كوتاه  ،خوانيمتنسؤاالت  •

:تسؤاالپراكندگي انواع . ت كمي گرايش به دشواري داشتسؤاالسطح . بود

)تقريبا ساده( از معني لغت سؤال1-

)توسطم( صريح از اطالعات متن سؤال3-

)دشوارتر( از موضوع متن و موارد استنباطي سؤال4-
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شـد،  سطح آزمون بـسيار شـبيه كنكورهـاي گذشـته بـود و ايراداتـي هـم كـه در بـاال مطـرح             :ارزيابي كلي آزمون  •

 ارزيـابي   80-75درصـد نفـرات برتـر را بـاالي          . محتوا بـود  نامه آزمون ضعيف و كم    ويژه پاسخ به. تعمق است قابل

.كنممي

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

بـراي  . بخش كلوز و متن در آزمون زبان اصوال هميشه بخش وقت گير و دشوارتر آزمون به حساب مي آيـد                  

: افزايش سرعت دو راه در دسترستان است

ها  يادگيري مهارتهاي متن خواني و تسلط روي آن)1

همـين  . وقـت ديـر نيـست   هيچ. هاي طوالني و پيچيده بريزد رستان از متن  كه ت طوري تمرين فراوان به   )2

!االن شروع كنيد

آشنايش و سه جاي خالي آنخاطر مدل نابه78

ها آن3يبودن گزينهاندازبه خاطر غلط85 و 81

.توان زدچون فقط با رد گزينه مي90

:هاي توجه فرماييدعزيزان به نكته

وقـت تـالش جـدي      ! هـا را بـاال بزنيـد      ايـد، آسـتين   كـاري كـرده   ن خيلي تعريفي ندارد و در طول سال كـم         اگر زبانتا ) 1

تـر مثـل گرامـر و لغـت شـروع كنيـد       بازدهكنم ابتدا با موارد زود اگر پايه ضعيفي داريد توصيه مي     . رسيده است فرا

.نيدو بعد كم كم روي بحث درك مطلب هم كار ك)حتما ابتدا پايه و بعد پيش(

: خـوب از خـود بپرسـيد   . اسـت خواني بودهايد و مشكل اصليتان در قسمت متنشايد شما اين آزمون را خوب نداده      ) 2

ام كـه انتظـار دارم عملكـردم در ايـن     ام و تمرين متن و كلوز داشـته       خواني كار كرده  هاي متن من چقدر روي تكنيك   

هـاي درك مـتن هـم تمـرين         ام يا روي مهـارت    بسنده كرده آزمون بهتر باشد؟ آيا من تنها به خواندن گرامر و لغت            

هايي دارد و نيازمنـد  خواني است كه تكنيكت درس زبان از بحث متن سؤاالحجم  % 60يادتان باشد   ام؟فراوان كرده 

. تمرين بسيار زياد است

زمـان ضـعيف،   دليل مـديريت  آموزان بهي عمومي است و بسياري از اوقات دانش   درس زبان آخرين درس دفترچه    ) 3

كه اگـر سرحوصـله و    حاليگذارند در بودن آزمون مي  ي بد خود را پاي سخت     آورند و نمره  براي زبان، وقت كم مي    

يا شايد هم بايد به درس زبان در        . (شدت پاسخ دهند، نتيجه بسيار بهتر از اين مي        سؤاالخواستند به   بدون عجله مي  

.)اولويت جلوتر از قبل پاسخ دهيد
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خـوبي تحليـل كنيـد تـا        كنيد بـه  هاي مشابه ديگري را كه در منزل حل مي        ن قوي داريد، اين آزمون و آزمون      اگر زبا ) 4

ايد، رفته، بعضي لغات را جدي نگرفته    آيا سرعتتان كم است، بي دقتيد، گرامرها يادتان       : ببينيد دقيقا ايرادتان كجاست   

حلي و هـر    ؟ هر مشكلي راه   ...دهيد و    را غلط جواب مي    ت استنباطي سؤاالخواني با لغات جديد مشكل داريد،        متن در

.قفلي كليدي دارد

!موفق و پرتالش باشيد

����� ���	 
�� 

:ي مامانده توصيهن در فرصت باقيبندي زبابراي جمع
.هاي زبان انگليسي مبتكران و كتاب همايش زبان نشر دريافت استي آزمون كتاب گنجينه

، اناري شهابدكترانگليسي بندي زبان هاي جمعكالسبراي شركت در
.مراجعه كنيد نشر دريافت به بخش مربوطه در سايت 


