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! خسته نباشيد!م سالعزيزآموزان دانش

اميـدوارم كـه حاصـل      !! گير به پايان رسيد و امـروز غـول كنكـور را زيـارت كرديـد               يك سال ماراتن سخت و نفس     

.  نتـايج صـبر كـرد   ان اعـالم اي دلچسب باشد كه البته براي اطمينان از اين موضوع بايـد تـا زمـ     نبردتان با اين غول، نتيجه    

ي بالفاصله پس از كنكور، خيلي هم به تحليل دانش آموزان ديگر و حرف و حـديث هـايي مثـل ايـن كـه                         راستي اين روزها  

توجه نكنيد زيرا هر كس بـسته بـه وضـعيت درسـي خـود و نيـز                  .. .و  !) زبانش هلو بود  (،  !!)بي بود گال(،  )خيلي سخت بود  (

 محتـرم   انادتمنظـور بنـده و سـاير اسـ        همـين بـه . كند كه البته قابل استناد نيست     م نظر مي  هاي شخصيتي خود اعال   ويژگي

.شما كمك كنداي بهدهيم تا شايد نظر كارشناسي ما ذرهدريافت تحليل خود را ارائه مي

نگاه كلي* 
غـت بـود كـه      ت گرامـر و ل    سـؤاال  حـاوي    ،بخـش اول  .بودشده، در سه بخش طرح    سؤال25ت زبان در قالب     سؤاال

3 گرامـر،  سـؤال 4از .  از لغت بودسؤال6 از گرامر و سؤال4از اين ميان ).  مانند سال قبل  عيناً( داشت   سؤال10مجموعا  

1 از سـوم،  سـؤال 4ت لغـت،    سؤاالاز  . قبول و منطقي است    از سوم بود كه نسبتي قابل      سؤال1دانشگاهي و    از پيش  سؤال

هـاي   سـالي اسـت از كتـاب   6ايـن لغـت    (خارج از كتاب بود     ) instance لغت   80سؤال(سؤال1دانشگاهي و    از پيش  سؤال

ت سـؤاال كيفيـت   . بـود تـر مـي   دانـشگاهي بـيش   ت پيش سؤاالبايست  منطقي بود و مي   كه نسبتي غير  ) استشدهدرسي حذف 

سطح ).paintingشده  تايپprinting به جاي  81سؤالغير از اين كه در صورت       (گرامر و لغت مجموعا بسيار خوب بود        

.ت بخش اول مناسب و مطابق انتظار بودسؤاالشواري د

كـامال نـسبت   ( گرامـر بـود   سؤال1 از دانش واژگان و سؤال4 داشت كه سؤالcloze test،5ت سؤاال،بخش دوم

شواري بخـش  سطح د .ت بخش دوم بسيار خوب بود     سؤاالكيفيت  . بودشدهو قواعد استاندارد سازي كامال رعايت     ) منطقي

 كلـوز  ببينيد اصـوالً !! دادتان نرود هوا ها   (تر بود   بيني بود و شايد فقط اندكي سخت      پيشدوم مطابق كنكورهاي قبلي و قابل     

منظور من اين است كه سطح دشـواري ايـن          .كنيمتر است و ما كلوز را با گرامر و لغت مقايسه نمي           از گرامر و لغت سخت    

!).تر نبودشته چندان باالتر و سختهاي كنكورهاي گذكلوز از كلوز

هـا بلنـدتر از    مـتن يه داشت كه اندازهسؤال5 متن 2 مطابق انتظار reading comprehension بخش ،بخش سوم

آموزان در اين بخـش     كنم بسياري از دانش   بيني مي پيشبنابراين  ؛گير بود كنكورهاي گذشته بود و خواندنشان بسيار وقت      

 غلـط  95سـؤال البته ( حدس معني لغت بود 94سؤالت صريح بود و فقط سؤاال در متن اول، همه    .ندباششدهدچار مشكل 

) موضوع اصلي، مرجع ضـمير، معنـي لغـت، اسـتنباطي     (ت  سؤاالهاي مختلف   در متن دوم مدل   ). بود كه عرض خواهم كرد    

 كـه   96 كه غلـط بـود و        95سؤالخاطر  بهت متن   سؤاالكيفيت  .ت آزموني مناسب و غني بود     سؤاالبود و از نظر تنوع      آمده

.هـا بـاال بـود    بـودن مـتن   دليل طـوالني  ت متن به  سؤاالسطح دشواري   . متوسط بود  انداز بود، مجموعاً  بسيار دشوار و غلط   

. درصد خواهدبود75 تا 70درصد نفرات برتر به نظر بنده حدود 
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

دليل وجود لغت ناآشنا خـصوصاً     گير و دشوار است كه البته در اين آزمون به          بخشي وقت  كلوز اصوالً ت  سؤاال

.بـود گيرتر هم شده  اندكي دشوارتر و وقت   ) گشا براي فهم موضوع متن است      راه كه معموالً ( اول متن    يدر جمله 

آمـوزان دشـوار  تـر دانـش    بـراي بـيش    هـا قاعـدتاً   بودن بيش از حد انتظار متن     دليل طوالني ت درك متن به   سؤاال

.استبوده

.توان به پاسخ رسيدكه پاسخ آن لغتي خارج از كتاب است كه البته با روش حذف گزينه مي80

20 تـا  10 شـايد فقـط   ، كه پاسخ صحيح اسـت 2يانداز هستند و گزينه  بسيار نزديك و غلط    4 و   2هاي  كه گزينه 96

.گير استا انتخاب بين اين دو دشوار و وقت بهتر است و لذ4درصد از گزينه 

هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 كه در آينده نزديك كـدام گزينـه مـورد انتظـار نيـست كـه همـه        شده پرسيدهسؤال، زيرا ها درستند  گزينه يهمه95

آموز بلكه خـودش را     تنها دانش  نه سؤال در صورت    not طراح با آوردن لغت       كه رسدبه نظر مي  . صحيح هستند 

. غلط استكرده كه مشخصاً را انتخاب1البته كليد اوليه سايت سازمان سنجش گزينه !!استهم گيج كرده

و در پايان

رو هيچ مگوچپ مي خور و راست مي/ گو چونبه چوگان قضا هماي رفته

 و او داند و او داند و اواو داند/ كان كس كه تو را فكند اندر تك و پو 

هدفم از نوشتن اين دو بيت آن بود كه به شما بگويم شما تالشتان را كرديد بقيه را بسپاريد به خداونـد متعـال كـه                     

.دانداو خير ما را بهتر از خودمان مي

!شاد باشيد و مصمم و پرتالش

 شهاب اناريدوستدار شما

زبـان انگليـسي  گـوي سـؤاالت شـما در درس    ايـم كـه پاسـخ   خواهش كـرده  اناريدوستان عزيز از آقاي دكتر      
يـا بـه    ) ي اصـلي سـايت نـشر دريافـت        در صـفحه  (هـاي شـما     توانيد سؤاالت خود را در قسمت حرف      شما مي . باشند
.و منتظر پاسخ آن باشيدبفرستيدshahabanari@yahoo.comنشاني 
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!خسته نباشيد! ان عزيز سالمآموزدانش

اميـدوارم كـه حاصـل    !! ماراتن سخت و نفس گير به پايان رسيد و امـروز غـول كنكـور را زيـارت كرديـد     يك سال 

. اي دلچسب باشد كه البته براي اطمينان از اين موضوع بايـد تـا زمـان اعـالم نتـايج صـبر كـرد         نبردتان با اين غول، نتيجه    

كـه  هـايي مثـل ايـن   آمـوزان ديگـر و حـرف و حـديث     پس از كنكور، خيلي هم به تحليل دانش      راستي اين روزهاي بالفاصله   

توجه نكنيد زيرا هركس بـسته بـه وضـعيت درسـي خـود و نيـز       ...  و »!زبانش هلو بود«، »!!بي بودگال«، »خيلي سخت بود «

 محتـرم   انادتظـور بنـده و سـاير اسـ        منهمـين بـه . استناد نيـست  كند كه البته قابل   هاي شخصيتي خود اعالم نظر مي     ويژگي

.شما كمك كنداي بهدهيم تا شايد نظر كارشناسي ما ذرهدريافت تحليل خود را ارائه مي

نگاه كلي* 

ت گرامـر و لغـت بـود كـه          سـؤاال  حـاوي    ،بخـش اول  .بودشده، در سه بخش طرح    سؤال25ت زبان در قالب     سؤاال

3 گرامـر،  سـؤال 4از .  از لغت بودسؤال6 از گرامر و سؤال4از اين ميان ). بل مانند سال ق   عيناً( داشت   سؤال10مجموعاً

دانـشگاهي و نيمـي از   ت از كتاب پيشسؤاال لغت نيمي از سؤال6 و از    -سؤال از سال سوم   و يك   دانشگاهي از پيش  سؤال

سـطح  .بـسيار خـوب بـود     ت گرامـر و لغـت       سـؤاال كيفيـت   ).كه هر دو پراكندگي منطقي و مناسبي داشـت        (سال سوم بود    

.ت گرامر و لغت مناسب و طبق انتظار بودسؤاالدشواري 

ت از دانش واژگان بود كـه البتـه   سؤاالتمامي . ه بودسؤال5 بود كه يك متن cloze testت سؤاال حاوي بخش دوم،

نداردسـازي تـا حـد زيـادي     قواعد استا).  چنين استمعموالً(شد  از گرامر طرح ميسؤالبود اگر يك يا دو    شايد بد هم نمي   

.  مقداري كم بود90 و 89تسؤاال و نيز87 و 86ت سؤاالها بين چين نقطهيبود اما فقط فاصلهشدهرعايت

دوبـ هاي قبـل    تر از كلوزهاي مشابه در سال     سطح دشواري كلوز شايد اندكي پايين     .ت كلوز خوب بود   سؤاالكيفيت  

.در مجموع مناسب بوداما 

ت تا حـد زيـادي رعايـت شـده          سؤاالدر  تنوع  . ه بود سؤال5 متن   2ت درك مطلب كه طبق انتظار       االسؤبخش سوم، 

ت سـؤاال سـطح دشـواري    .بـود شـده  متنوع و خوبي طرح    ، با كيفيت  تسؤاال كه توضيح خواهم داد،      96سؤالبود و غير از     

درصـد نفـرات برتـر حـدود        .بـود )  رشته رياضي  تر از اندكي ساده تر از سال قبل و نيز ساده        (تر از حدانتظار    اندكي پايين 

. درصد و باالتر است85-80

گيرهاي دشوار يا وقتپرسش
ي شماره

پرسش
توضيح

.شدنمي دشوار خيلي خاص و عجيب و غريبي در اين آزمون ديدهسؤال
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 واقعـاً 4 و 3هـاي   انتخـاب بـين گزينـه    ،پرسد كه طبق توضـيحات مـتن      را مي ) هفته( و خاستگاه    أ منش سؤالاين  96

گردد و البتـه بـا رجـوع بـه      به كدام مفهوم برمي   توان فهميد كه هفته دقيقاً     طبق اين متن نمي    اصوالً. ناممكن است 

وزهـاي خريـد و   هفته يعنـي ر : تر است  صحيح 3ياطالعات عمومي خود، شايد بهتر باشد كه حدس بزنيم گزينه         

.ها روزهاي بين آنياضافهبهفروش در بازار

و در پايان

رو هيچ مگوچپ مي خور و راست مي/ گو چونبه چوگان قضا هماي رفته

او داند و او داند و او داند و او/ كان كس كه تو را فكند اندر تك و پو 

تالشتان را كرديد بقيه را بسپاريد به خداونـد متعـال كـه        هدفم از نوشتن اين دو بيت آن بود كه به شما بگويم شما              

.دانداو خير ما را بهتر از خودمان مي

!شاد باشيد و مصمم و پرتالش

دوستدار شما شهاب اناري

زبـان انگليـسي  گـوي سـؤاالت شـما در درس    ايـم كـه پاسـخ    خواهش كـرده   اناريدوستان عزيز از آقاي دكتر      
يـا بـه    ) ي اصـلي سـايت نـشر دريافـت        در صـفحه  (هـاي شـما     ؤاالت خود را در قسمت حرف     توانيد س شما مي . باشند
.و منتظر پاسخ آن باشيدبفرستيدshahabanari@yahoo.comنشاني 
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نگاه كلي* 

!خسته نباشيد! ان عزيز سالمآموزدانش

اميـدوارم كـه حاصـل      !! گير به پايان رسيد و امـروز غـول كنكـور را زيـارت كرديـد               يك سال ماراتن سخت و نفس     

. اي دلچسب باشد كه البته براي اطمينان از اين موضوع بايـد تـا زمـان اعـالم نتـايج صـبر كـرد         نبردتان با اين غول، نتيجه    

خيلي (كه  هايي مثل اين  آموزان ديگر و حرف و حديث      بالفاصله پس از كنكور، خيلي هم به تحليل دانش         يراستي اين روزها  

هـاي  كس بسته به وضعيت درسي خود و نيز ويژگيتوجه نكنيد زيرا هر   .... و  !) زبانش هلو بود  (،  !!)گالبي بود (،  )سخت بود 

 تحليل خـود    دريافتمنظور بنده و ساير اساتيد محترم       همينبه. استناد نيست كند كه البته قابل   نظر مي شخصيتي خود اعالم  

، در سـه بخـش   سـؤال 25ت زبـان در قالـب   سـؤاال .شما كمـك كنـد  اي بهدهيم تا شايد نظر كارشناسي ما ذرهرا ارائه مي  

:بودشدهطرح

 از  سـؤال 4از ايـن ميـان      ). ل قبـل   مانند سا  عيناً( داشت   سؤال10 بود كه مجموعاً   گرامر و لغت  ت  سؤاالحاوي  ،بخش اول 

قبـول و    از سوم بود كه نسبتي قابـل       سؤال1دانشگاهي و    از پيش  سؤال3 گرامر،   سؤال4از  .  از لغت بود   سؤال6گرامر و   

.نسبتي منطقي و مناسب بود از سال سوم بود كه سؤال2دانشگاهي و  از پيشسؤال4،ت لغتسؤاالاز . منطقي است

. بسيار خوب بودرامر و لغت مجموعاًت گسؤاالكيفيت 

.ت بخش اول مناسب و مطابق انتظار بودسؤاالشواري دسطح 

. بودشده رعايتسازي كامالً داشت كه قواعد استانداردسؤالcloze test5ت سؤاال،بخش دوم

.ت بخش دوم بسيار خوب بودسؤاالكيفيت 

.بيني بودپيشسطح دشواري بخش دوم مطابق كنكورهاي قبلي و قابل

ت آزمـوني  سـؤاال از نظـر تنـوع   ه داشـت كـه   سؤال5 متن 2ر مطابق انتظاreading comprehensionبخش ،بخش سوم

.مناسب و غني بود

.مناسب بودت متن سؤاالكيفيت 

.انتظار بودخوب و مطابق مجموعاًت متن سؤاالسطح دشواري 
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

.گير و دشوار استقت بخشي وكلوز اصوالًت سؤاال

.بود) ت ظريفسؤاال داراي خصوصاً(گير متن درك مطلب دوم هم متني وقت

و در پايان

رو هيچ مگوچپ مي خور و راست مي/ گو چونبه چوگان قضا هماي رفته

او داند و او داند و او داند و او/ كان كس كه تو را فكند اندر تك و پو 

تالشتان را كرديد بقيه را بسپاريد به خداونـد متعـال كـه        هدفم از نوشتن اين دو بيت آن بود كه به شما بگويم شما              

.دانداو خير ما را بهتر از خودمان مي

!شاد باشيد و مصمم و پرتالش

دوستدار شما شهاب اناري

زبـان انگليـسي  گـوي سـؤاالت شـما در درس    ايـم كـه پاسـخ    خواهش كـرده   اناريدوستان عزيز از آقاي دكتر      
يـا بـه    ) ي اصـلي سـايت نـشر دريافـت        در صـفحه  (هـاي شـما     ؤاالت خود را در قسمت حرف     توانيد س شما مي . باشند
.و منتظر پاسخ آن باشيدبفرستيدshahabanari@yahoo.comنشاني 
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نگاه كلي* 

!خسته نباشيد!دانش آموزان عزيز سالم

اميـدوارم كـه حاصـل      !! گير به پايان رسيد و امـروز غـول كنكـور را زيـارت كرديـد               يك سال ماراتن سخت و نفس     

. اي دلچسب باشد كه البته براي اطمينان از اين موضوع بايـد تـا زمـان اعـالم نتـايج صـبر كـرد         نبردتان با اين غول، نتيجه    

خيلي (كه  هايي مثل اين  آموزان ديگر و حرف و حديث      بالفاصله پس از كنكور، خيلي هم به تحليل دانش         يراستي اين روزها  

توجـه نكنيـد زيـرا هـر كـس بـسته بـه وضـعيت درسـي خـود و نيـز                       .... و  !) زبانش هلـو بـود    (،  !!)گالبي بود (،  )سخت بود 

دريافـت منظور بنده و ساير اساتيد محترم همينبه. استناد نيستنظر مي كند كه البته قابلهاي شخصيتي خود اعالم   ويژگي

، در سـه    سؤال25ت زبان در قالب     ؤاالس.شما كمك كند  اي به دهيم تا شايد نظر كارشناسي ما ذره      تحليل خود را ارائه مي    

:بودشدهبخش طرح

 از  سـؤال 4از ايـن ميـان      ). ل قبـل   مانند سا  عيناً( داشت   سؤال10 بود كه مجموعاً   گرامر و لغت  ت  سؤاالحاوي  ،بخش اول 

قبـول و    از سوم بود كه نسبتي قابـل       سؤال1دانشگاهي و    از پيش  سؤال3 گرامر،   سؤال4از  .  از لغت بود   سؤال6گرامر و   

.نسبتي منطقي و مناسب بود از سال سوم بود كه سؤال3دانشگاهي و  از پيشسؤال3،ت لغتسؤاالاز . منطقي است

. بسيار خوب بودر و لغت مجموعاًرامت گسؤاالكيفيت 

.ت بخش اول مناسب و مطابق انتظار بودسؤاالشواري دسطح 

. بودشده رعايتسازي كامالً داشت كه قواعد استانداردسؤالcloze test5ت سؤاال،بخش دوم

.ت بخش دوم بسيار خوب بودسؤاالكيفيت 

.كنكورهاي قبلي بودازتراندكي سختسطح دشواري بخش دوم 

ت آزمـوني  سـؤاال از نظـر تنـوع   ه داشـت كـه   سؤال5 متن 2ر مطابق انتظاreading comprehensionبخش ،بخش سوم

.مناسب و غني بود

.مناسب بودشد غير از مواردي كه ذكر خواهدت متن سؤاالكيفيت 

. بوداندكي سختمجموعاًت متن سؤاالسطح دشواري 
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

پرسـد و    را مـي   complexity چهارم كه لغت     سؤالخصوصاًگير و دشوار است      بخشي وقت  والًكلوز اص بخش

. ظريفي دارد كه بايد زمان گذشته استفاده شوديهاست و نكتهبحث مجهول آخر كه از سؤال

غيراستاندارد يا نادرستهاي پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

 هـم اگـر بـه مفهـوم     4ي ولـي گزينـه   بهتـري اسـت  ي گزينـه carry outدليـل وجـود فعـل     به خصوصا3ًگزينه 95

prehistoric archaeologyآمدتواند درست باشد و بهتر بود اين گزينه نميباشد، مي آمده.

 صـد در  3شود كـه بگـوييم گزينـه    است ولي اين باعث نمي است زيرا در متن ذكر شده     2 منظور گزينه    مشخصا100ً

.آمد ديگري مييبهتر بود واژه. صد غلط است

و در پايان

رو هيچ مگوچپ مي خور و راست مي/ گو چونبه چوگان قضا هماي رفته

او داند و او داند و او داند و او/ كان كس كه تو را فكند اندر تك و پو 

تالشتان را كرديد بقيه را بسپاريد به خداونـد متعـال كـه        هدفم از نوشتن اين دو بيت آن بود كه به شما بگويم شما              

.دانداو خير ما را بهتر از خودمان مي

!شاد باشيد و مصمم و پرتالش

دوستدار شما شهاب اناري

زبـان انگليـسي  گـوي سـؤاالت شـما در درس    ايـم كـه پاسـخ    خواهش كـرده   اناريدوستان عزيز از آقاي دكتر      
يـا بـه    ) ي اصـلي سـايت نـشر دريافـت        در صـفحه  (هـاي شـما     ؤاالت خود را در قسمت حرف     توانيد س شما مي . باشند
.و منتظر پاسخ آن باشيدبفرستيدshahabanari@yahoo.comنشاني 
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نگاه كلي* 

!خسته نباشيد!دانش آموزان عزيز سالم

اميـدوارم كـه حاصـل      !! گير به پايان رسيد و امـروز غـول كنكـور را زيـارت كرديـد               يك سال ماراتن سخت و نفس     

.  نتـايج صـبر كـرد   اي دلچسب باشد كه البته براي اطمينان از اين موضوع بايـد تـا زمـان اعـالم      نبردتان با اين غول، نتيجه    

خيلي (كه  هايي مثل اين  آموزان ديگر و حرف و حديث      بالفاصله پس از كنكور، خيلي هم به تحليل دانش         يراستي اين روزها  

هـاي  كس بسته به وضعيت درسي خود و نيز ويژگيتوجه نكنيد زيرا هر   .... و  !) زبانش هلو بود  (،  !!)گالبي بود (،  )سخت بود 

 تحليل خـود    دريافتمنظور بنده و ساير اساتيد محترم       همينبه. استناد نيست كند كه البته قابل   نظر مي شخصيتي خود اعالم  

، در سـه بخـش   سـؤال 25ت زبـان در قالـب   سـؤاال .شما كمـك كنـد  اي بهدهيم تا شايد نظر كارشناسي ما ذرهرا ارائه مي  

:بودشدهطرح

 از  سـؤال 4از ايـن ميـان      ). ل قبـل   مانند سا  عيناً( داشت   سؤال10 بود كه مجموعاً   گرامر و لغت  ت  سؤاالحاوي  ،بخش اول 

قبـول و    از سوم بود كه نسبتي قابـل       سؤال1دانشگاهي و    از پيش  سؤال3 گرامر،   سؤال4از  .  از لغت بود   سؤال6گرامر و   

ت پيش كمي   سؤاالنظر نسبت    از سال سوم بود كه به      سؤالدانشگاهي و يك     از پيش  سؤال5،ت لغت سؤاالاز  . منطقي است 

.عمول بودزيادتر از حد م

. بسيار خوب بودرامر و لغت مجموعاًت گسؤاالكيفيت 

.ت بخش اول مناسب و مطابق انتظار بودسؤاالشواري دسطح 

. بودشده رعايتسازي كامالً داشت كه قواعد استانداردسؤالcloze test5ت سؤاال،بخش دوم

.ت بخش دوم بسيار خوب بودسؤاالكيفيت 

دليـل  تـر بـه  بـيش  (تـر بـود   و شايد فقط اندكي سختبيني بودپيشسطح دشواري بخش دوم مطابق كنكورهاي قبلي و قابل  

).شد به پاسخ رسيد خارج از كتاب بود و فقط با حذف گزينه مي88 و 86ت سؤاالكه پاسخ اين

ت آزمـوني  سـؤاال از نظـر تنـوع   ه داشـت كـه  سؤال5 متن 2ر مطابق انتظاreading comprehensionبخش ،بخش سوم

.مناسب و غني بود

.مناسب بودت متن سؤاالكيفيت 

.تر از قبل بود اندكي آسانمجموعاًت متن سؤاالسطح دشواري 
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گيرهاي دشوار يا وقتپرسش* 
ي شماره

پرسش
وضيحت

 خارج از كتـاب بـود كـه البتـه بـا       88 و   86ت  سؤاالگير و دشوار است و پاسخ        بخشي وقت  كلوز اصوالً ت  سؤاال

.جواب رسيدشد به مي گزينهحذف

غيراستاندارد يا نادرستهاي پرسش* 
ي شماره

پرسش
توضيح

!يك اشكال نه چندان بزرگ

). بزرگCبا ( نوشته مي شد Calorie بايد 95سؤالدر 

و در پايان

رو هيچ مگوچپ مي خور و راست مي/ گو چونبه چوگان قضا هماي رفته

او داند و او داند و او داند و او/ كان كس كه تو را فكند اندر تك و پو 

تالشتان را كرديد بقيه را بسپاريد به خداونـد متعـال كـه        هدفم از نوشتن اين دو بيت آن بود كه به شما بگويم شما              

.دانداو خير ما را بهتر از خودمان مي

!شاد باشيد و مصمم و پرتالش

دوستدار شما شهاب اناري

زبـان انگليـسي  گـوي سـؤاالت شـما در درس    ايـم كـه پاسـخ    خواهش كـرده   اناريدوستان عزيز از آقاي دكتر      
يـا بـه    ) ي اصـلي سـايت نـشر دريافـت        در صـفحه  (هـاي شـما     ؤاالت خود را در قسمت حرف     توانيد س شما مي . باشند
.و منتظر پاسخ آن باشيدبفرستيدshahabanari@yahoo.comنشاني 


