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نگاه كلي* 

!خدا قوت! سالم! دوستان عزيز

مطلـب  هـاي درك  و مـتن  clozeهاي گرامر و لغت، مـتن        در بخش  سؤال25آزمون در قالب    :بندي و كيفيت  بودجه•

.بودت مطابق كنكور سراسري انتخاب شدهسؤاالتعداد و ترتيب .بودطرح شده

ت گرامـر و   سؤاالغير از اين، طراحي     .  نادرستي است  السؤ77 سؤال ت گرامر و لغت    سؤاال : و لغت  سؤاالت گرامر •

.لغت خوب بود

ت از نظر كيفي خوب بود ولي نياز به داشتن كمي اطالعـات شـيمي داشـت كـه شـايد كـار را                      سؤاالبخش كلوز در  •

.كردهاي انساني و هنر كمي دشوار مي عزيز رشتهنآموزابراي دانش

سـفانه  آورد و بـاز هـم متأ  سفانه پايين ميمتأشت كه كيفيت آزمون را طبق معمول اشكاالتي دا   خوانيمتنت  سؤاال•

آموزان كنكوري نسبت بـه وضـعيت   تر متوجه نگراني دانش  در اين مقطع حساس سال كه طراحان محترم بايد بيش         

صرف وقت كافي بـراي طـرح       شود كه به نظر بنده حاصل عجله و عدم        ميهايي در اين قسمت ديده    خود باشند، غلط  

.شودها در ادامه اشاره ميبه غلط. باشدت سنجيده و مناسب مياالسؤ

. شـود سـفانه آزمـون خـوبي ارزيـابي نمـي         متأدليل وجود اشكاالتي در بخش درك مطلب،        به:ارزيابي كلي آزمون  •

. خواهدبود85 تا 75آموزان برتر حدوداًدرصد دانش

:توجه مهم

خـواني  بـراي تقويـت مـتن   .اسـت خواني بودهشكل اصليتان در قسمت متنايد و مشايد شما اين آزمون را خوب نداده   ) 1

خواني موجود در كتـاب همـايش زبـان    يا نكات طاليي متن) انتشارات مبتكران(خود از كتاب درك متن به زبان ساده         

.مراجعه فرماييد) نشر دريافت(

دليـل مـديريت زمـان ضـعيف،     ان بـه آموز عمومي است و بسياري از اوقات دانش    يدرس زبان آخرين درس دفترچه    ) 2

بحـث مـديريت زمـان را بارهـا     . گذارنـد بودن آزمون مي بد خود را پاي سخت    يآورند و نمره  براي زبان وقت كم مي    

ت سـخت و    سـؤاال هـا از روي      درس ي در همـه    لطفـاً   لطفـاً   لطفـاً   لطفـاً   حتمـاً   حتماً  حتماً :ولي يك نكته مهم   ؛ايدشنيده

.ت عجيب و غريب را براي آخر بگذاريدسؤاالت آشنا و ساده را ابتدا جواب دهيد و سؤاالگير رد شويد و همهوقت
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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 مهارت) 1

.هاي طوالني و پيچيده بريزدكه ترستان از متنطوريتمرين فراوان به) 2

!همين االن شروع كنيد. وقت دير نيستهيچ
.توان به پاسخ رسيدنه مي خارج از كتاب است و فقط با رد گزيbrilliantlyكلمه 85

.توان به پاسخ رسيدفقط با رد گزينه مي90

پوشـاند و بـه   انداز است ولي توجه فرماييد بسيار جزيي است و فقط پاراگراف اول را مـي          بسيار غلط  1يگزينه96

كرد و آني كه به     ها را مقايسه    براي انتخاب موضوع اصلي متن توجه فرماييد كه بايد گزينه         . گرددكل متن برنمي  

.گردد و نه جاي خاصي از آن انتخاب شودهمه متن برمي

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.كدام به طريقي صحيح هستند هريمعناهم طبق فرمول و هم.  صحيح است4 و 2هاي گزينه77

ولي گزينه  ) طبق تعريف ابتداي متن   (شود  ساب نمي  ح middle-aged سال است و     60 مشخصا باالي    1يگزينه98

!داند از كجا آمده و طراح محترم انتظار داشته ما از كجا ايشان را بايد بشناسيم، خدا مي4

!سخن آخر براي همراهان اين يك سال
بـدان كـه صـرف نظـر از نتيجـه، تـو        . يك سال تمام تالش كردي و شـب و روز زحمـت كـشيدي             ! آموز عزيز دانش

يخـاطر ايـن روحيـه    بـه تـو بـه      .رسـاند  دلخواهـت مـي    ي دير يا زود به نتيجـه      كني تو را قطعاً   اي زيرا تالشي كه مي    برنده

يگويم و اميدوارم خداي بزرگ سر جلسه به تو آرامشي دهد كه تمام معلومات خودت را روي ورقـه               تالشگرت تبريك مي  

چه كسي بهتـر از  ...  نهايي را به خدا واگذار كن     يبي درس بخوان و نتيجه    مانده را حسا  اين چند روز باقي   . امتحان بياوري 

!اي كه صالح توست برايت رقم خواهدزد؟ مطمئن باش و شك نكن كه نتيجه!دانداش را مياو صالح بنده

ت بنـدي مناسـب، اشـكاال      كتب جمـع   يهاي گذشته و مطالعه   مانده با استفاده از حل كنكورهاي سال      در فرصت باقي  

گمراهـت  !) تـو بخـوان سـنجش   (هـا   برخي آزمون يمايهت كم سؤاالنده  كن و اجازه  ها را رفع و رجوع    خود را پيدا كن و آن     

!حق يارت باد. كند

!موفق و پرتالش باشيد
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