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نگاه كلي* 

!سالم! دوستان عزيز

هـاي درك مطلـب طـرح    و مـتن clozeهـاي گرامـر و لغـت، مـتن     بخـش  درسؤال25آزمون در قالب  :بنديبودجه•

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

91كنكور سراسري 92 سال 2سنجش  جامع 

3:گرامر4: گرامر

7: تلغ8: لغت

5:كلوز5:كلوز

10: متن8: متن

كنم كنكور سراسـري امـسال هـم همـين الگـوي            بيني مي با توجه به تكرار اين الگو در دو آزمون سنجش جامع اخير، پيش            

.بندي را داشته باشدبودجه

زبـان طـرح    از دانش عمـومي     سؤال از مباحث گرامر پيش و يك        سؤال3. ت خوب بود  سؤاالكيفيت  :سؤاالت گرامر •

ت گرامر پيش از بحث كلمات ربط بود كه نوعي بدسليقگي و عجله طراحان محترم را نـشان                  سؤاالتمامي  . شده بود 

از نظر استانداردسازي اشـكال     ) 78سؤال (سؤاليك  در ضمن . انددهد كه پراكندگي در مباحث را رعايت نكرده       مي

 فقط يك موضـوع را بـسنجد ولـي در ايـن          سؤالست كه هر     استاندارد اين ا   سؤال زيرا يكي از اصول طراحي       ،دارد

 ، ساختار شـرطي نـوع دوم در بخـش جملـه شـرط و جملـه       Unlessمعناي (شده  عمال سه موضوع سنجيده سؤال

 پاسـخ داد، از نظـر       سـؤال  بـه    unlessشد تنهـا بـا توجـه بـه نقطـه چـين اول و مفهـوم                  و هرچند مي  ) جواب شرط 

.پسندم را نميسؤالاستاندارد سازي 

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

ت لغـت را    سـؤاال خـورد كـه     ت به چشم مـي    سؤاالالبته نكاتي در اين     . بسيار مناسب و خوب بود    ) صفت، فعل و قيد   

بـودن آن در درك جملـه، بـا     و كليـدي affairsن لغـت  دليل خارج از كتاب بـود  به81سؤالدر  .كردكمي دشوار مي  

بـود كـه خـارج از كتـاب درسـي        طرح شـده   arrangement از لغت    84سؤالرو هستيم و نيز     ه دشواري روب  سؤال

در ضمن در علم پزشـكي بـه فراينـدهاي تشخيـصي كـه روي بيمـار                 .شد با رد گزينه به پاسخ رسيد      است ولي مي  

نظـر بيايـد كـه      حدي درسـت بـه    تواند تا  مي 86سؤال هم در    1 ولذا گزينه    ؛شودته مي  گف procedureشود  انجام مي 

☺! دانسته و نه شما عزيزان داوطلب نه طراح محترم اين نكته را ميالبته احتماالً

كمي دشوار، از نظر كيفي مجموعاً خوب و همگي از دانـش لغـت بـود در حـالي كـه معمـوال يـك                        سؤاالت   كلوزدر بخش   •

فقـط  ). هرچند اين اشكال خاصي نيست و فقط بـا مـدل كنكورهـاي قبـل فـرق دارد                 ( كلوز از دانش گرامر داريم       سؤال در 

.توانستيم به اين جواب برسيمشد كه البته با روش رد گزينه مي ميtend پاسخش لغت خارج از كتاب 88سؤال شماره 
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رهاي گذشـته و از نظـر سـختي كمـي سـاده تـر از               تر از استاندارد معمول كنكو    دو متن كوتاه  :خوانيسؤاالت متن •

البته اشـكاالتي هـم وجـود داشـت كـه در پـايين       ). تسؤاالهم از نظر خود متن و هم از لحاظ       (كنكورهاي اخير بود    

:تسؤاالپراكندگي انواع . كنماشاره مي

)تقريبا ساده( از معني لغت سؤال1-

)متوسط( صريح از اطالعات متن سؤال6-

)دشوارتر( از موضوع متن و موارد استنباطي سؤال1-

گـويي پاسـخ  است كه خارج از كتاب است و فقط بـا رد گزينـه قابـل   come across اصطالح سؤال پاسخ 96سؤال 

.شود از نوع حدس معني واژه است كار خيلي براي داوطلب مشكل ميسؤالاست و چون 

 آورده 1يكـه گزينـه    صـحيح اسـت درحـالي      4يگزينه.نامه آمده است   اشتباه در پاسخ   98پاسخ سؤال   سفانه  أمت

.استشده

سطح آزمون به طور كلي شبيه كنكور گذشته بود و البته ايراداتي هم كه در بـاال مطـرح شـد،         :ارزيابي كلي آزمون  •

. ارزيابي مي كنم75درصد نفرات برتر را باالي . بايد در نظر گرفت

: فرماييدهاي توجهعزيزان به نكته

وقـت تـالش جـدي      ! را بـاال بزنيـد    هـا   ايـد، آسـتين   كـاري كـرده   اگر زبانتان خيلي تعريفي ندارد و در طـول سـال كـم            )1

حتمـاً (تر مثل گرامر و لغت شروع كنيد كنم ابتدا با موارد زود بازدهاگر پايه ضعيفي داريد توصيه مي     . استرسيدهفرا

.حث درك مطلب هم كار كنيدو بعد كم كم روي ب)ابتدا پايه و بعد پيش

مـن  : خوب از خود بپرسـيد . استخواني بودهايد و مشكل اصليتان در قسمت متنشايد شما اين آزمون را خوب نداده )2

ام كه انتظار دارم عملكـردم در ايـن آزمـون    ام و تمرين متن و كلوز داشته خواني كار كرده  هاي متن چقدر روي تكنيك  

هـاي درك مـتن هـم تمـرين فـراوان      ام يـا روي مهـارت   خواندن گرامر و لغت بسنده كـرده   بهتر باشد؟ آيا من تنها به     

هـايي دارد و نيازمنـد تمـرين        خواني است كه تكنيك   ت درس زبان از بحث متن     سؤاالحجم  % 60يادتان باشد   ام؟كرده

. بسيار زياد است

وزان به دليـل مـديريت زمـان ضـعيف،       آم عمومي است و بسياري از اوقات دانش       يدرس زبان آخرين درس دفترچه    )3

كـه اگـر سـر حوصـله و       حاليگذارند در بودن آزمون مي   بد خود را پاي سخت     يآورند و نمره  براي زبان وقت كم مي    

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

.)پاسخ دهيداولويت جلوتر از قبل 

خـوبي تحليـل كنيـد تـا        كنيد را به  هاي مشابه ديگري را كه در منزل حل مي        اگر زبان قوي داريد، اين آزمون و آزمون       )4

ايـد،  رفته، بعضي لغات را جـدي نگرفتـه  دقتيد، گرامرها يادتان  آيا سرعتتان كم است، بي    :  ايرادتان كجاست  ببينيد دقيقاً 

دهيـد، دامنـه لغاتتـان ضـعيف اسـت و      ت استنباطي را غلط جواب ميسؤاال داريد، خواني با لغات جديد مشكلدر متن 

.حلي و هر قفلي كليدي دارد؟ هر مشكلي راه.....
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

ي بـرا . آيـد حـساب مـي  گير و دشـوارتر آزمـون بـه    هميشه بخش وقتبخش كلوز و متن در آزمون زبان اصوالً   

:دسترستان استافزايش سرعت دو راه در 

ها خواني و تسلط روي آنهاي متنيادگيري مهارت)1

همـين االن  . وقـت ديـر نيـست   هيچ. هاي طوالني و پيچيده بريزدكه ترستان از متنطوريتمرين فراوان به )2

!شروع كنيد

.به خاطر مدل نا آشنايش و سه جاي خالي آن78

به داليلي كه گفته شد81

به داليلي كه گفته شد84

.گويي استپاسخفقط با رد گزينه قابل88

.گويي استپاسخفقط با رد گزينه قابل96

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.نامه غلط استپاسخ98

: استمانده توصيه من استفاده از دو كتاب زيربراي جمع بندي زبان در فرصت باقي

كتاب همايش زبان نشر دريافت)1

هاي زبان انگليسي مبتكرانكتاب گنجينه آزمون)2

!موفق و پرتالش باشيد
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