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  ي ریاضی رشته
  

 ي مطمئنا خداونـد متعـال پاسـخ همـه    . امانتون به پایان رسید یک سال تالش و کوشش بی    !خدا قوت  !دوستان سالم   
  !آمین. زحمتاي شما رو در حد شایستگیتون خواهد داد

هـاي درك مطلـب    و مـتن  clozeهاي گرامر و لغت، مـتن   بخش  درسؤال 25آزمون در قالب  :بندي و کیفیت    بودجه •
تعـداد  . تـر بـود   ت لغت یکی بـیش سؤاالتر و تعداد  ت گرامر نسبت به سال قبل یک عدد کم       سؤاالتعداد   .بود شده رحط

  .هاي قبل بود ت کلوز و متن درك مطلب مانند سالسؤاال

 لسـؤا  3از  شاید تنها اشکال بارز بخش گرامر این بود که       . خوب بود ت گرامر   سؤاالکیفیت   : و لغت  سؤاالت گرامر  •
 گرامر بخش کلوز، همگی تنهـا از دو مبحـث کلمـات ربـط و افعـال      سؤالو نیز یک   ) 78 تا   76(گرامر ابتداي آزمون    

ت به اندازه سؤاالعبارت دیگر پراکندگی     به. بود نشده ی طرح سؤالمدال طرح شده بود و از هیچ مبحث دیگر گرامري           
 از سـال سـوم   سؤال 2 از پیش و سؤال 5 این بخش لسؤا 7ت لغت بسیار خوب بود و از  سؤاال .کافی مناسب نبود  

 از قیـد داشـتیم   سؤال از صفت و یک سؤال 1 از اسم،    سؤال 2 از افعال،    سؤال 3از نظر نقش واژگان     . بود شده طرح
  .پرسشی از معناي افعال دو قسمتی یا بحث مترادف و متضاد نداشتیم. که پراکندگی مناسبی بود

. تـر از دانـش لغـت و کمتـر از مباحـث گرامـر بـود             بیش) طبق انتظار (کیفی خوب و    ت از نظر    سؤاال بخش کلوز در   •
  .طور باشد اشکال فنی طراحی بخش کلوز این بود که جمله اول نقطه چین داشت که در کلوز استاندارد نباید این

. انتظـار بـود   هاي قبل آسانتر و مـتن دوم در حـد قابـل    متن اول نسبت به متون سال  . خوب بود  خوانی  متنت  سؤاال •
 :بود تر از سال قبل شده هاي استنباطی و مفهومی بیش ت، تعداد پرسشسؤاالالبته از نظر پراکندگی انواع 

   سؤال 2 :حدس معنی لغت /  از مرجع ضمیرسؤال سؤال 3: ت صریح از متنسؤاال -  
  سؤال 2:  استنباطیسؤال سؤال 3:  از موضوع اصلیسؤال -  

درصد . بود به باال خواهد85 هاي برتر حدوداً درصد رتبه . بسیار متعادل و خوبی بود  آزمون :ارزیابی کلی آزمون   •
 .شود  به باال خوب ارزیابی می60

  
  

   دكتر شهاب اناري
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  ي تجربی رشته
  

خـوان    نمـی هاي دیگري که احیاناً  تجربیي  و همه !  آینده و اما خانم دکترها و آقایون دکتر       !خدا قوت  !دوستان سالم   
  !دکتر بشن

هـاي درك مطلـب    و مـتن  clozeهاي گرامر و لغت، مـتن   بخش  درسؤال 25آزمون در قالب  :بندي و کیفیت    بودجه •
تعـداد  . تـر بـود   ت لغت یکی بـیش سؤاالتر و تعداد  ت گرامر نسبت به سال قبل یک عدد کم       سؤاالتعداد   .ودب شده طرح
  .هاي قبل بود ت کلوز و متن درك مطلب مانند سالسؤاال

 از سـؤال  از پیش و یـک  سؤالدو . ت و پراکندگی خوب بودسؤاال کیفیت ،ت گرامرسؤاالدر  : و لغت  سؤاالت گرامر  •
از .  از پیش طرح شـده بـود  سؤال 2 از سوم و سؤال 5 این بخش سؤال 7ت خوب بود و از  ت لغ سؤاال .سوم داشت 

از نظـر نقـش   . ت از پیش طرح می شـود    سؤاالاین لحاظ پراکندگی مورد انتظار رعایت نشده بود زیرا معموال غالب            
 افعـال دو قـسمتی    ازسـؤال  از قیـد و یـک   سـؤال  از صفت، یک   سؤال 1 از اسم،    سؤال 2 از افعال،    سؤال 2واژگان  

  .داشتیم که پراکندگی مناسبی بود

علـی  . تر از دانش لغت و کمتر از مباحث گرامر بـود  بیش) طبق انتظار(ت از نظر کیفی خوب و       سؤاال بخش کلوز در   •
 بـا   که صـرفاً 88 سؤالیکی . آورد گویی به آن را از سادگی درمی  وجود دو نکته پاسخ،رغم سادگی خود متن کلوز 

 را only a few کـه اصـطالح   90 سـؤال  و  رسید که خارج از کتـاب اسـت  complicatedتوان به لغت  یرد گزینه م
  . few/littleآید و نه   میa little و a few فقط با onlyپرسد و این نکته که  می

متن اول متنی دشوار با موضوعی جدید بـود و مـتن دوم علـی رغـم روان بـودن               . دشوار بود  خوانی  متنت  سؤاال •
ت سـؤاال  بسیار وقت گیر و گزینه هاي ایـن      97 و   96،  95ت  سؤاالپاسخگویی به   . تی دشوار داشت  سؤاالخود متن،   

 :ت درك متنسؤاالپراکندگی انواع . بسیار نزدیک و مفهومی طرح شده بودند

   سؤال 1:حدس معنی لغت/ از مرجع ضمیرسؤال سؤال 5: ت صریح از متن سؤاال-  
  سؤال 1:  استنباطیسؤال سؤال 3:  از موضوع اصلی سؤال-  

 به 50درصد .  به باال خواهد بود75درصد رتبه هاي برتر حدودا  .آزمون نسبتا دشواري بود :ارزیابی کلی آزمون •
 .باال خوب ارزیابی می شود

  
  

  دكتر شهاب اناري 
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  ي زبان خارجی رشته
  

  !خدا قوت !دوستان سالم

هـاي درك مطلـب    و مـتن  clozeهاي گرامر و لغت، مـتن   بخش  درسؤال 25آزمون در قالب  :بندي و کیفیت    بودجه •
تعـداد  . تـر بـود   ت لغت یکی بـیش سؤاالتر و تعداد  مت گرامر نسبت به سال قبل یک عدد ک       سؤاالتعداد   .بود شده طرح
  .هاي قبل بود ت کلوز و متن درك مطلب مانند سالسؤاال

ت سؤاال در رشته زبان  از پیش بود که معموالً  سؤال 3هر  . خوب بود گرامر  ت  سؤاالکیفیت   : و لغت  سؤاالت گرامر  •
  از سـوم سـؤال  2 از پـیش و  سـؤال  5 این بخـش  سؤال 7ت لغت خوب بود و از  سؤاال. از پیش هستند گرامر عمدتاً 

 از قیـد و یـک   سـؤال  از صـفت، یـک   سـؤال  1 از اسم، سؤال 2 از افعال،    سؤال 2از نظر نقش واژگان     . بود شده طرح
  . از افعال دو قسمتی داشتیم که پراکندگی مناسبی بودسؤال

 گرامـر  سـؤال  حد اقل یـک  که معموالً حالیت از نظر کیفی خوب و همگی از دانش لغت بود در        سؤاال بخش کلوز در   •
  . خارج از کتاب استachieveشد پاسخ داد زیرا لغت   را فقط با روش رد گزینه می90 سؤال .هم طرح می شود

 ي  گنگ است و به نوعی هر دو گزینه که عمال100ً سؤال غیر از ،ت متن خوانی خوب بود سؤاال خوانی  متنت  سؤاال •
 :ت درك متنسؤاالی انواع پراکندگ.  صحیح است4 و 3

   سؤال 1 :حدس معنی لغت /  از مرجع ضمیرسؤال سؤال 5: ت صریح از متن سؤاال-  
   سؤال 4:  از موضوع اصلی و استنباطی سؤال-  

 بـه بـاال   60درصـد  .  به بـاال خواهـدبود  85هاي برتر حدودا     درصد رتبه  .آزمون مناسبی بود   :ارزیابی کلی آزمون   •
 .خوب ارزیابی می شود

  
  

   دكتر شهاب اناري



  91سراسري در آزمون  زبان انگلیسی هاي نقد پرسش  4

  

  ي هنر رشته
  

  !و اما بررسی پرسشهاي هنري هاي عزیز! خدا قوت! دوستان سالم
  

هـاي درك مطلـب    و مـتن  clozeهاي گرامر و لغت، مـتن   بخش  درسؤال 25آزمون در قالب  :یتبندي و کیف    بودجه •
تعـداد  . تـر بـود   ت لغت یکی بـیش سؤاالتر و تعداد  ت گرامر نسبت به سال قبل یک عدد کم       سؤاالتعداد   .بود شده طرح
  .هاي قبل بود ت کلوز و متن درك مطلب مانند سالسؤاال

ت لغت  سؤاال. از سال سوم بودسؤال 1 از پیش و سؤال 2. خوب بودگرامر ت  سؤاالکیفیت   : و لغت  سؤاالت گرامر  •
 2از نظـر نقـش واژگـان    . بـود  شـده   از سال سوم طرحسؤال 2 از پیش و سؤال 5 این بخش سؤال 7خوب بود و از     

 انتظار طرح یـک  عموالًم.  از افعال دو قسمتی داشتیمسؤال از صفت و یک     سؤال 2 از اسم،    سؤال 2 از افعال،    سؤال
  .اي نداشت  از نقش قید هم داریم که در این آزمون نمونهسؤال

تـر از   تـر از دانـش لغـت و کـم     بـیش ) طبـق انتظـار  (ت از نظر کیفی خوب ولی اندکی دشوار و    سؤاال بخش کلوز در   •
لـوز اسـتاندارد   اشکال فنی طراحی بخش کلوز این بود که جمله اول نقطـه چـین داشـت کـه در ک    . مباحث گرامر بود 

  .طور باشد نباید این

ر و آسـانتر و مـتن دوم در حـد    مـتن اول نـسبت بـه متـون سـالهاي قبـل کوتـاهت        . خـوب بـود    خوانی  متنت  سؤاال •
 :ت به این شرح بودسؤاالپراکندگی . انتظار بود قابل

  سؤال  1:حدس معنی لغت/ از مرجع ضمیرسؤال سؤال 6: ت صریح از متن سؤاال-  
  سؤال 3:  استنباطیسؤال/ وع اصلی از موض سؤال-  

هـاي انحرافـی بـود     ت درك مطلب وارد بود استفاده بیش از حد از کلمات مطلـق گـرا در گزینـه   سؤاالاشکالی که بر      
)always, all, ... (و 94 و 92ت سؤاالهاي  رجوع کنید به گزینه . ...  

 .آزمون متعادل و خوبی بود :ارزیابی کلی آزمون •

  
  

   دكتر شهاب اناري
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  ي انسانی رشته
  

  !خدا قوت !دوستان سالم

هـاي درك مطلـب    و مـتن  clozeن هاي گرامر و لغت، مـت  بخش  درسؤال 25آزمون در قالب  :بندي و کیفیت    بودجه •
تعـداد  . تـر بـود   ت لغت یکی بـیش سؤاالتر و تعداد  ت گرامر نسبت به سال قبل یک عدد کم       سؤاالتعداد   .بود شده طرح
  .هاي قبل بود ت کلوز و متن درك مطلب مانند سالسؤاال

  از سومسؤال 3پیش و  از سؤال 4 این بخش   سؤال 7 خوب بود و از      ت لغت مجموعاً  سؤاال : و لغت  سؤاالت گرامر  •
 از قیـد و یـک   سـؤال  از صـفت، یـک   سـؤال  1 از اسم، سؤال 2 از افعال،    سؤال 2از نظر نقش واژگان     . بود شده طرح
 از پـیش و  سـؤال  2. خـوب بـود  گرامر ت سؤاالکیفیت  . از افعال دو قسمتی داشتیم که پراکندگی مناسبی بود       سؤال

 چند سالی اسـت کـه از کتـاب    primarily یعنی کلمه 84 سؤالواژه مورد نظر البته  . از سال سوم داشتیم  سؤالیک  
  .توان با رد گزینه به پاسخ رسید درسی حذف شده که البته می

. تـر از دانـش لغـت بـود     ت از نظر کیفی خوب و طبق انتظـار بـیش  سؤاالمتن کلوز کمی کوتاه بود ولی   :بخش کلوز  •
مجموعـا کیفیـت   . د خالی از نقطه چین باشد که در اینجا رعایت نـشده بـود    ترجیحا در کلوز استاندارد جمله اول بای      

  .ت کلوز خوب بودسؤاال

  :یعنی سـاختار غلـط جملـه    (2 که اشکال گرامري موجود در گزینه 94 سؤال غیر از  ،خوب بود  خوانی  متنت  سؤاال •
it was required some repairs ( کرد  را غیراستاندارد میسؤالعمال. 

  : انواع سؤاالت درك متنپراکندگی  
  سؤال  1:حدس معنی لغت/ از مرجع ضمیرسؤال سؤال 6: ت صریح از متن سؤاال-  
  سؤال  3:  از موضوع اصلی و استنباطی سؤال-  

بـه بـاال    45 درصـد . به بـاال خواهـدبود    70 هاي برتر حدوداً   درصد رتبه  .آزمون مناسبی بود   :ارزیابی کلی آزمون   •
 .شود خوب ارزیابی می

  
  

   دكتر شهاب اناري


