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نگاه كلي* 

!مسال! دوستان عزيزم

هـاي درك مطلـب    و مـتن  cloze در چهـار بخـش گرامـر، لغـت، مـتن      سـؤال 25 آزمـون در قالـب   :بودجه بنـدي 

در كنكـور سراسـري    (تر از حد اسـتاندارد كنكـور سراسـري اسـت             عدد بود كه بيش    5ت گرامر   سؤاالتعداد  .بودشدهطرح

 پنجم سؤالو در ضمن )  گرامر طرح مي شد   سؤال4هاي قبلي هم     حتي در سنجش    گرامري داشتيم و   سؤال3سال گذشته   

تعـداد  .اسـت عمـل نيـاورده   اين است كه طراح گرامي دقت كافي را بـه     يت لغت آمده كه نشانه    سؤاالينب) 81سؤال(گرامر  

.ودبها مناسب و مطابق استاندارد كنكور  بخشيت بقيهسؤاال

 هـر دو    81 و   77( گرامر از يك مبحث      سؤالت بهتر از سنجش جامع قبلي بود ولي وجود دو           ت گرامر و لغ   سؤاالپراكندگي  

 از 83 است و اين مبحث در سـال  ونينك خارج از كتاب درسي 77سؤالموضوع . غيرمنطقي بود) از بحث فعل دوم هستند 

 از كتـاب سـال      سـؤال 3هي و   دانشگا از كتاب پيش   سؤال7 گرامر و لغت،     سؤال10از مجموع   . استشدهكتب درسي حذف  

.قبول و مناسب استسوم بود كه پراكندگي قابل

. بودشده طرحتر از مباحث گرامرتر از دانش لغت و كمبيش) طبق انتظار(ت بسيار خوب و سؤاالدر بخش كلوز هم 

8(ت ؤاالسـ تـر  بـيش ). غلط فاحش نداشت اما اشكاالتي داشت كه در ادامه ذكـر مـي كـنم   (خواني متوسط بود  ت متن سؤاال

شد و نياز بـه اسـتنباط    ميشخصم پاسخ ،بود كه با مراجعه به متن(explicit information) صريح سؤالعمالً) سؤال

ت سـؤاال از مدل   . بودشده حدس معني لغت جديد داده     سؤال هم از نوع     سؤال2. مفاهيم يا درك عميق موضوع متن نداشت      

. ي نداشتيمؤالسيافتن موضوع اصلي، مرجع ضمير و استنباطي 

ت اين آزمون مناسب، قابل قبول و بهتر از پيش بود كه از اين نظر بـه        سؤاال و پراكندگي و كيفيت      يبه طور كلي بودجه بند    

.دست اندركاران اين آزمون خسته نباشيد مي گويم

. در سطح كنكور و قابل قبول بود:درجه دشواري

:عزيزان به دو نكته توجه فرماييد

: خوب از خود بپرسـيد . استخواني بودهتان در قسمت متنايد و مشكل اصلياين آزمون را خوب نداده شايد شما   )1

ام كه انتظار دارم عملكردم در ايـن  خواني كار كرده ام و تمرين متن و كلوز داشته    هاي متن قدر روي تكنيك  همن چ 

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

هـايي دارد و نيازمنـد     خواني است كـه تكنيـك     ت درس زبان از بحث متن     سؤاال% 60يادتان باشد   ام؟داشتهفراوان  

.تمرين بسيار زياد است

دليـل مـديريت زمـان      آمـوزان بـه    دانـش  ، عمومي اسـت و بـسياري از اوقـات         ي آخرين درس دفترچه   ،درس زبان )2

كه اگـر سـر     گذارند درحالي بودن آزمون مي   بد خود را پاي سخت     يآورند و نمره  براي زبان وقت كم مي    ضعيف،  

يا شايد هم بايـد بـه   . شد بسيار بهتر از اين مييت پاسخ دهند، نتيجهسؤاالخواستند به حوصله و بدون عجله مي   

.درس زبان در اولويت جلوتر از قبل پاسخ دهيد
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يـابي كنيـد كـه اشـكالتان     اگر با اين درصد فاصله داريد، ريشه  . است% 80 باالي    قطعاً :زان برتر درصد احتمالي دانش آمو   

). تمرين نيازمندكه مهارتي هستند و(يا در متن و كلوز ) تر خواندني هستندكه بيش( در گرامر و لغت است غلبا

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بـراي  .  هميشه بخش وقت گير و دشوارتر آزمون به حـساب مـي آيـد              بخش كلوز و متن در آزمون زبان اصوالً       

: افزايش سرعت دو راه در دسترستان است

هاخواني و تسلط روي آنهاي متنيادگيري مهارت) 1

 همـين االن  ،ر نيستوقت ديهيچ. هاي طوالني و پيچيده بريزدكه ترستان از متنطوريتمرين فراوان به  ) 2

!شروع كنيد

 پاسـخ  سؤالالبته با حذف ساير گزينه ها مي شد به . است، لغتي خارج از كتاب است     سؤال كه پاسخ    divideلغت  87

.داد

 اول پـاراگراف اشـاره شـده اسـت و     يتر است و در جمله كلي1 گزينه ها صحيح هستند ولي چون گزينه       يهمه93

.اول ذكر مي شود از بقيه بهتر استمعموال هم موضوع در جمله 

 منطقـي تـر و   2 را هم در نظر گرفت هر چند گزينه 1 را حدس بزنيم، مي توان گزينه tendچون قرار است معني   94

.بهتر است

). استسؤالع نوكه غلط رايج اين( هم مي شود 2 كلي تر و بهتر است و شامل گزينه 3گزينه 98

نادرستهاي غيراستاندارد يا پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 به بعد در كتب درسي موجـود نيـست   83 فعل دوم به صورت ساده مي آيد، از سال         ،اين كه پس از افعال حسي     77

.و مبحث حذفي است

. صحيح است ولي توضيح پاسخنامه بي ربط است1يگزينه95

:رندتجزييموارد زير اشكاالت 

.statementsگفت  بايد مي91سؤالدر صورت 

.دشمي بايد با حرف كوچك شروع 93سؤال3 تا 1گزينه هاي 

. بايد با حرف بزرگ باشد98Odysseusسؤال1در گزينه 

.نامه هرچند بسيار بهتر از قبل است، هنوز ناقص استپاسخ

!موفق و پرتالش باشيد
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گـوي  مانده تا آزمون سراسـري پاسـخ      ايم كه در فرصت باقي    ه خواهش كرد  اناريدوستان عزيز از آقاي دكتر      
ــسي ســؤاالت شــما در درس   ــان انگلي ــي .  باشــندزب ــرف  شــما م ــسمت ح ــود را در ق ــد ســؤاالت خ ــما  تواني ــاي ش ه

و منتظـر پاسـخ آن   بفرسـتيد shahabanari@yahoo.comيـا بـه نـشاني    ) ي اصلي سايت نشر دريافتدر صفحه (
.باشيد



89خرداد -نجشستعاوني در آزمون زبان انگليسيهاينقد پرسش4

!!!مژدهدو

.منتشر شد) انتشارات مبتكران(اب درك متن به زبان ساده اثر دكتر شهاب اناري كت

خوانيهاي متنآموزش تكنيك) 1

... .برخورد با لغات جديد متن، پيداكردن موضوع اصلي، يافتن مرجع ضمير، استنباط مفاهيم ضمني از متن و -

 هر مدلگويي به درك مطلب و روش پاسخسؤاالتهاي آموزش مدل) 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-

در دل متنها كاربردن تكنيكلف ضمن متن و آموزش روش و محل بهؤتوضيحات م-

 لغات وسيعيو دامنهها با موضوعات گوناگون متنيارائه-


 به قلم هاي زبان انگليسي كنكورگنجينه آزمونويرايش جديد كتاب��)انتشارات مبتكران( ����� 	���

)طلبهر آزمون داراي دو متن درك م(مطابق با سبك فعلي كنكور ) ليفي و كنكورهاي اخيرأت( آزمون54حاوي 

.ها داراي پاسخ تشريحي و جداول ارزيابي درصد استآزمون. استچاپ و منتشر شده

!!ماندهآل براي روزهاي باقيايده


