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نگاه كلي* 

!مسال! دوستان عزيزم

شـده  هـاي درك مطلـب طـرح   و متنcloze در چهار بخش گرامر، لغت، متن سؤال25 آزمون در قالب   :بودجه بندي 

بـود و تنهـا تعـداد       هاي قبلي و هماهنگ با استاندارد آخرين كنكور برگزارشـده          بخش مطابق آزمون    هر تعداد سؤاالت .بود

.تر بودتر و لغت يك عدد كم بيشاز كنكور پارسال گرامر يك عدد سؤاالت

سـال سـوم دبيرسـتان       از كتـاب   سـؤالي كـه هـيچ     طـوري  بسيار نامناسب بـود بـه       گرامر و لغت   سؤاالتپراكندگي  

در ضمن يـك سـؤال لغـت       . سوم است  گرامر و لغت از كتاب       سؤاالت درصد 50 تا   30كه هميشه بين    بود درحالي نشدهطرح

. در ادامه بررسي مي كنمداشت كهاشكال 

تـر از مباحـث گرامـر      تـر از دانـش لغـت و كـم         بـيش ) طبـق انتظـار   ( و    بـود   خـوب   مجموعاً سؤاالت،در بخش كلوز  

سـؤال از موضـوع اصـلي، سـؤاالت        (قبولي از نظر نوع سؤاالت داشـت        خواني پراكندگي قابل  سؤاالت متن . بودشدهطراحي

البته پاسخ يـك سـؤال غلـط بـود كـه در          . بودنشدههرچندكه سؤال استنباطي داده   ) ...صريح، سؤال از معني لغت ناآشنا و        

.شودادامه ذكر مي

 ايـن   طراحـان قبول بـود كـه از ايـن نظـر بـه             بندي و پراكندگي سؤاالت اين آزمون مناسب و قابل        طوركلي بودجه به

 افـسوس  ينامـه، مايـه  ها و نيز در پاسخسؤالان وجود اشكاالت در طرح برخي     چنالبته هم .گويمآزمون خسته نباشيد مي   

!و دبيران دست اندركار كنكور استان آموزدانش

 سطح دشواري مناسب و هماهنگ با كنكور سراسـري پارسـال و             باclozeسؤاالت گرامر، لغت و     :درجه دشواري 

.بودشدهسؤاالت درك متن آسانتر طراحي

»!براي ما كه سخت بود.  آسان بود كجاي اين آزمون!واي«: بگويندعزيزان آموزدانشممكن است 

:له توجه كردئواقعيت اين است كه بايد به سه مس

هنگام دليل  همينبه، آزمون بدهند  درسبهمبحثي و درس  آموزان عزيز ما عادت دارند به صورت        دانشتر  بيش)1

.  كـه تاحـدي طبيعـي اسـت    نيـد بيگويي خـود مـي  برخورد با آزمون جامع، همواره افتي هرچند اندك در پاسخ    

هاي آزمايشي درس بگيرد و بـراي رفـع اشـكاالت خـود و نيـز       خوب كسي است كه از اين آزمون    آموزدانش

دادن كنيـد و آزمـون كلـي و    يادتان باشد تا خود را درگير مبحثي آزمون . ردبافزايش توانايي كلي خود بهره ب     

.شودجامع ندهيد، توانايي واقعي شما معلوم نمي

خـوب از خـود   . اسـت خـواني بـوده  تان در قسمت مـتن ايد و مشكل اصليشايد شما اين آزمون را خوب نداده    )2

ام كـه انتظـار دارم      ام و تمـرين مـتن و كلـوز داشـته          خواني كار كرده  هاي متن من چقدر روي مهارت   : بپرسيد

هـاي  ام يـا روي مهـارت     ده كرده عملكردم در اين آزمون بهتر باشد؟ آيا من تنها به خواندن گرامر و لغت بسن              

خواني است كـه    حجم سؤاالت درس زبان از بحث متن      % 60يادتان باشد   ام؟درك متن هم تمرين فراوان كرده     

.هايي دارد و نيازمند تمرين بسيار زياد استتكنيك
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ن دليـل مـديريت زمـا   ان بـه آمـوز دانـش  عمومي است و بسياري از اوقات       يزبان آخرين درس دفترچه   درس  )3

كـه اگـر    درحـالي ،گذارندبودن آزمون مي بد خود را پاي سختيآورند و نمرهميضعيف، براي زبان وقت كم 

.شدخواستند به سؤاالت پاسخ دهند، نتيجه بسيار بهتر از اين ميعجله ميحوصله و بدونسرِ

يـابي كنيـد كـه       داريـد، ريـشه    اگر با اين درصـد فاصـله      . است% 80 باالي   قطعاً: ان برتر آموزدانشدرصد احتمالي   

كه مهارتي هـستند و نيـاز بـه    (يا در متن و كلوز ) تر دارندكه نياز به خواندن بيش(تر در گرامر و لغت است     اشكالتان بيش 

).تمرين فراوان

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بـراي  . آيـد حـساب مـي   و دشـوارتر آزمـون بـه   گيربخش كلوز و متن در آزمون زبان اصوالً هميشه بخش وقت   

: رستان استافزايش سرعت دو راه در دست

هاخواني و تسلط روي آنهاي متنيادگيري مهارت)1

كـنم   البتـه بـاز هـم تأكيـد مـي        .هاي طوالني و پيچيـده بريـزد      كه ترستان از متن   طوريتمرين فراوان به  )2

.تر بودهاي اين آزمون از سطح كنكور سراسري پايينمتن

!االن شروع كنيدهمين. وقت دير نيستهيچ

.توانيد به پاسخ برسيدها مي خارج از كتاب است ولي با روش حذف ساير گزينهequipmentلغت 89

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

. است4يتر گزينه صحيحيگزينه85

.ها را بزرگ كرد خود آنبنابراين او عمدتاً. ودند او را ترك كردها كوچك ب همسرش وقتي بچه:معني

. توان به آن رسـيد    ها مي خارج از كتب درسي است ولي با رد ساير گزينه         ) !، عمدتاً اساساً (primarilyالبته لغت   

ر ايـن   خواست د كه قيد حالت است و اگر هم مي       ) ثريؤطرز م به( يعني   1ي در گزينه  effectivelyدر ضمن لغت    

:آمدترتيب زير ميجمله بيايد بايد بعد از فعل به
… so he brought them up effectively.

.ندارد) گيري كندخواهد از بخش اول جمله نتيجهدر صورت سؤال كه مي (soكه البته مناسبتي به 

نامـه مربـوط بـه      پاسـخ شده امـا توضـيح تـشريحي        نامه هم اشاره   است كه در پاسخ    1ي صحيح گزينه  يگزينه96

ايد توجه كنيـد كـه ايـن گزينـه صـحيح اسـت ولـي            را انتخاب كرده   4يدر ضمن، اگر گزينه   !! باشد مي 2يگزينه

. بهتر است1ينكرده كه از اين نظر گزينه اشارهsafeكرده و به  اشارهlargeناقص، زيرا به 

گويـد تايتانيـك هرگـز نايـستاد،      كـه مـي  4يينـه  صحيح است، بخـش آخـر گز       1يهرچند بديهي است كه گزينه    98

!نادرست است زيرا باالخره تايتانيك ايستاد و غرق شد
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. بهتر بودThe Greatest Ship in the World until 1912شد  از بقيه بهتر است ولي اگر ذكر مي1ي گزينه100

:ترنديموارد زير اشكاالت جزئ

.شدايد سر هم نوشته مي بeveryone، 78در صورت سؤال -

.است تايپ شدهcarsاشتباه بهcans لغت ،80در صورت سؤال -

.اي و ناقص استبسيار غيرحرفهmust توضيح كاربرد فعل ،79در پاسخ سؤال -

تر از حد اسـتاندارد اسـت زيـرا در كلـوز اسـتاندارد يكـي از        كم87 و 86هاي چين فاصله نقطهcloze testدر -

. كلمه نباشد5تر از  بين جاهاي خالي كميم اين است كه فاصلهنكات مه

.آمدميuse چندان منطقي نيست و بهتر بود check كاربرد فعل 90در متن كلوز قبل از جاي خالي -

!موفق و پرتالش باشيد

����� ���	 
�� 

گـوي  مانده تا آزمون سراسـري پاسـخ      ايم كه در فرصت باقي     خواهش كرده  ناريادوستان عزيز از آقاي دكتر      
ــسي زســؤاالت شــما در درس   ــان انگلي ــي .  باشــندب ــرف  شــما م ــسمت ح ــود را در ق ــد ســؤاالت خ ــما  تواني ــاي ش ه

و منتظـر پاسـخ آن   بفرسـتيد shahabanari@yahoo.comي نيـا بـه نـشا   )  سايت نشر دريافتي اصليصفحهدر  (
.باشيد
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!!!مژدهدو

.منتشر شد) نتشارات مبتكرانا(كتاب درك متن به زبان ساده اثر دكتر شهاب اناري 

خوانيهاي متنآموزش تكنيك) 1

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

گويي به هر مدل درك مطلب و روش پاسخسؤاالتهاي آموزش مدل) 2

گويي سريع در سر جلسه آزمونهكارهاي پاسختشخيص هر مدل از روي لغات كليدي و را-

cloze testهاي پاسخ به تكنيك-

 تمرينيcloze متن 40 متن درك مطلب و 80تعداد ) 3

بندي از ساده به سختطبقه-

ها در دل متنكاربردن 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( ����� 	���

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

.تشريحي و جداول ارزيابي درصد استها داراي پاسخ آزمون. استچاپ و منتشر شده

!!روزي يك آزمون تا كنكور


