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  نگاه کلی* 

 هـاي درك مطلـب طـرح    و مـتن  cloze لغـت، مـتن    گرامـر و هـاي  بخـش   درسؤال 25 آزمون در قالب     :بندي بودجه •
  .بود ت مطابق کنکور سراسري انتخاب شدهسؤاالتعداد و ترتیب  .بود شده

ت از سـال  سـؤاال تنها ایـراد ایـن بـود کـه همـه      ت گرامر بسیار مناسب بود و  سؤاال طراحی :گرامر و لغت  ت  سؤاال •
  .همگی مناسب و استاندارد بودت لغت سؤاال. ی از سال سوم در این قسمت نداشتسؤالبود و  چهارم طرح شده

  .ر از مباحث گرامر بودتتر از دانش لغت و کم  بیش)طبق انتظار(خوب و بسیار از نظر کیفی ت سؤاال کلوزدر بخش  •

توجـه اسـت کـه هنـوز در سـیر       قابـل  . داشـت  دو جـواب سـؤال  خوب بـود و فقـط یـک     عموماً خوانی متنت  سؤاال •
اي با درایت و دقـت از   لهئاستاندارد کنکور هستند که به نظر مستر از   از نظر اندازه کوتاهها متن هاي سنجش  آزمون

  . استسؤال) طراحان(سوي طراح 

ت بـه انـدازه   سؤاالویژه در قسمت درك مطلب هنوز  چند به هر.  آزمون مناسبی است   مجموعاً : کلی آزمون  ارزیابی •
  به بـاال   85- 80 حدوداًآموزان برتر     درصد دانش  .ت مفهومی و با کیفیت نداریم     سؤاالاستاندارد کنکورهاي گذشته،    

 .شود  به باال از متوسط بهتر ارزیابی می60 درصد .خواهد بود

  
  

 :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     و تمرین متن و کلوز داشتهام هاي متن خوانی کار کرده  چقدر روي تکنیک  

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

  . بسیار زیاد است

دلیـل مـدیریت زمـان ضـعیف،      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  هند، نتیجه ت پاسخ د  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  . آیـد  حـساب مـی   گیر و دشـوارتر آزمـون بـه     همیشه بخش وقتش کلوز و متن در آزمون زبان اصوالً  بخ  
 :دسترستان استافزایش سرعت دو راه در 

  ها  خوانی و تسلط روي آن هاي متن تي مهاریادگیر ) 1
همـین االن   . وقت دیـر نیـست     چیه. هاي طوالنی و پیچیده بریزد     از متن که ترستان    طوري تمرین فراوان به   ) 2

  !شروع کنید
  3 ي مثل گزینه! هاي گول زنک بودن و داشتن گزینه دلیل استنباطی به  96

  
  هاي غیراستاندارد یا نادرست پرسش* 

ي  شماره
  توضیح  پرسش

  . صحیح است2 و 1 ي هر دو گزینه  93
  .استمحتوا  نامه آزمون ضعیف و کم ش پاسخبخ  

  
  
  :مانده توصیه من استفاده از دو کتاب زیر است قیزبان در فرصت باراي جمع بندي ب

  ر دریافتش زبان نشکتاب همای ) 1
  اي زبان انگلیسی مبتکرانه کتاب گنجینه آزمون ) 2

  
  

  !موفق و پرتالش باشید
  

  كتر شهاب اناريد 


