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نگاه كلي* 

!دوستان سالم

هـاي درك مطلـب      و متن  clozeهاي گرامر و لغت، متن       در بخش  سؤال25هاي امسال در قالب      آزمون :بنديبودجه•

.بودطرح شده

2ت مـتن درك مطلـب مجموعـاً   سـؤاال تعداد . تر بودت گرامر و لغت هر كدام يكي بيش      سؤاالدر مقايسه با سال قبل، تعداد       

.د بوتركمعدد 

ي رياضيرشته

 از دو موضـوع متفـاوت كـه         ،خالي داشت  كه دو جاي   76سؤال خوب بود غير از      ت كالً سؤاال كيفيت   :سؤاالت گرامر •

 از سـال  سؤال5/1 از پيش و سؤال5/2با اين ترتيب . آيد مناسبي به حساب نمي    سؤالدر استانداردسازي آزمون،    

.سوم داشتيم

سـؤال  مـورد نظـر   يواژه. بـود طور مساوي از پيش و سوم طرح شده       بود و به  ت خوب   سؤاال كيفيت   :سؤاالت لغت •

.توان با رد گزينه به پاسخ رسيدهاي درسي است كه البته مي خارج از كتابGAIN يعني كلمه 85

. تر از دانش لغت بود بيش،نظر كيفي خوب و طبق انتظاراز :متن كلوز•

 بايـد   كـه قاعـدتاً   (تـر از مـتن دوم بـود         مـتن اول دشـوارتر و طـوالني        غير از اين كه      ، خوب بود  خوانيسؤاالت متن •

.بود شدهتركمت استنباطي و درك موضوع اصلي سؤاالدر مقايسه با سال قبل تعداد ). برعكس باشد

:پراكندگي انواع سؤاالت درك متن

)سؤال1: از حدس معني لغتسؤال(سؤال6: سؤاالت صريح از متن-

سؤال1:اصلي و استنباطي سؤال از موضوع -

آزمون نسبت به پارسال از نظـر دشـواري تفـاوت چنـداني             . دردسري بود  آزمون روتين و بي    :ارزيابي كلي آزمون  •

ت اندكي دشـوارتر از سـال قبـل بـود     سؤاالبرخي ) تر ضعيفيبا پايه (كارتر  آموزان كم  و شايد براي دانش    داشتن

 دچـار  تـر كـم گـويي داوطلبـان   ت درك مطلب، از نظر زمان پاسـخ سؤاالش تعداد ولي بايد اين را ذكر كرد كه با كاه      

 مـشابه سـال قبـل ارزيـابي     در نتيجـه آزمـون را تقريبـاً   . بودتر شده حدي آسان شدند و در نتيجه تا    كمبود وقت مي  

.كنممي
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ي تجربيرشته

 كه در   ،خالي داشت از دو موضوع متفاوت      جاي 2 كه   76سؤال خوب بود غير از      ت كالً سؤاال كيفيت   :سؤاالت گرامر •

 از سـال سـوم   سـؤال 1 از پـيش و      سؤال3با اين ترتيب    . آيد مناسبي به حساب نمي    سؤالاستانداردسازي آزمون   

. داشتيم

.بودطور مساوي از پيش و سوم طرح شدهت خوب بود و بهسؤاال كيفيت :سؤاالت لغت•

.ب ولي دشوار بود نظر كيفي خو از:متن كلوز•

جــاي بــه1ي بايــد در گزينــه، صــحيح اســت4 كــه پاســخ 99ســؤالالبتــه در .  خــوب بــودخــوانيســؤاالت مــتن•

and rain fallsحدي نادرست است عبارت  كه تاor rain fallsت سـؤاال اما در مقايسه با سال قبـل تعـداد   . آمد مي

.بود شدهتركماستنباطي و درك موضوع اصلي 

: انواع سؤاالت درك متنپراكندگي

سؤال7: سؤاالت صريح از متن-

سؤال1: سؤال از موضوع اصلي و استنباطي-

 تجربـي  ي رياضي امسال دشوارتر و در مقايسه با سـال قبـل رشـته   ي آزمون به نسبت رشته   :ارزيابي كلي آزمون  •

ت درك مطلـب، از نظـر زمـان         سـؤاال اد  البته بايـد ايـن را ذكـر كـرد كـه بـا كـاهش تعـد                 .  در همان سطح بود    تقريباً

در نتيجـه آزمـون     . بودتر شده شدند و در نتيجه تا حد اندكي آسان        دچار كمبود وقت مي    تركمگويي داوطلبان   پاسخ

.كنم مشابه سال قبل ارزيابي ميرا تقريباً
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ي انسانيرشته

.  از سال سوم داشتيمسؤال1از پيش وسؤال3ت كال خوب بود سؤاال كيفيت :سؤاالت گرامر•

stick outالبتـه اصـطالح  . بـود طور مساوي از پيش و سوم طرح شدهت خوب بود و بهسؤاال كيفيت :سؤاالت لغت•

 در كتـاب    stick خـود واژه     بـود و صـرفاً     نشده  در كتاب بررسي   بود عمالً  مورد پرسش قرارگرفته   81سؤالكه در   

آموزان بايد تـالش كننـد واژگـان كتـب درسـي را در كاربردهـايي                دهد كه زبان  ن مي اين نشا . استسال سوم آمده  

.فراتر از سطح كتاب فرابگيرند

.نظر كيفي خوب ولي دشوار بوداز متن كلوز•

در مـتن، ايـن گزينـه شـايد         3يرغم اشاره به گزينـه     علي 97سؤال خوب بود غير از اين كه در         خوانيسؤاالت متن •

 اما بايد گفت كـه در  ،كند ميطور ضمني دارد به خورشيد اشاره   نباشد چون به   سؤالبهترين جواب ممكن براي اين      

. بهترين استشده قطعاًهاي دادهميان گزينه

:پراكندگي انواع سؤاالت درك متن

سؤال6: سؤاالت صريح از متن-

سؤال2:باطي سؤال از موضوع اصلي و استن-

ت سـؤاال  آزمون نسبت به پارسال دشوارتر بود ولي بايد اين را ذكر كرد كه بـا كـاهش تعـداد                   :ارزيابي كلي آزمون  •

 آزمون را دشـوارتر از      ا اين حال  ب،شدند مي  دچار كمبود وقت   تركمگويي داوطلبان   درك مطلب، از نظر زمان پاسخ     

.كنمميسال قبل ارزيابي
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ي هنررشته

بود كه در مباحث مستقيم كنكـور     ها طرح شده   از بحث زمان   78سؤال. خوب بود  ت كالً سؤاال كيفيت   :سؤاالت گرامر •

ت پـيش در بحـث گرامـر        سـؤاال البتـه معمـوالً   ( ديگر دو تا از پايه و يكـي از پـيش بـود               سؤالوجودندارد و از سه     

).ترندبيش

.بودطور مساوي از پيش و سوم طرح شدهت خوب بود و بهسؤاال كيفيت :لغتسؤاالت •

. نظر كيفي خوب ولي دشوار بودمتن كلوز•

 درسـت  4ي گزينـه  كـه مشخـصاً  وليه ذكر شدها در كليد 3ي گزينه91سؤال پاسخ بد بود زيرا خوانيسؤاالت متن •

شده در پاراگراف دوم مـتن ذكـر        بعنوان پاسخ انتخا   كه به  4ي زيرا گزينه  ، صحيح ندارد  ي گزينه 94 سؤال است و 

.بود شدهتركمت استنباطي و درك موضوع اصلي سؤاالدر مقايسه با سال قبل تعداد . استشده

:پراكندگي انواع سؤاالت درك متن

سؤال7: سؤاالت صريح از متن-

سؤال1: سؤال از موضوع اصلي و استنباطي-

بايد ايـن را ذكـر كـرد كـه بـا كـاهش تعـداد                . مطلب، آزمون خوبي نبود    به دليل اشكاالت درك      :ارزيابي كلي آزمون  •

شـدند و در نتيجـه خيلـي انـدك           مي  دچار كمبود وقت   تركمت درك مطلب، از نظر زمان پاسخگويي داوطلبان         سؤاال

.كنم ميدر كل آزمون را دشوارتر از سال قبل ارزيابي. بودتر شدهآسان
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خارجيي زبان رشته

 در مباحـث پـيش و       بـود كـه كـالً     ها طرح شده   از بحث زمان   76سؤال. خوب بود  ت كالً سؤاال كيفيت   :سؤاالت گرامر •

. زبان مواجه هستيم، ايراد خاصي بر آن نيستيت رشتهسؤاالسوم نيست ولي چون به هرحال با 

).بودهت گرامر آمدسؤاال كه از مباحث لغت است وسط 77سؤالن كه  ايي عجيبنكته(

.رسشپ3 و از سال سوم ؤالس5ش از پي.ت خوب بودسؤاال كيفيت :سؤاالت لغت•

 حـذف سـاير   ا و خـارج از كتـب درسـي اسـت بـ     regarded كـه  91سـؤال پاسخ . نظر كيفي خوب بود از  متن كلوز •

.انتخاب استها قابلگزينه

3ي بـود كـه گزينـه      94سؤالشد   مي برانگيزا بحث ي كه شايد براي داوطلب    سؤالتنها  .  خوب بود  خوانيسؤاالت متن •

 we can understand from theگويـد   مـي  كهسؤالهم تا حدود زيادي صحيح است اما با توجه به نوع صورت 

passageرا 3يآيد و نبايد به موارد صريح موجود در متن اشاره نمايد و لذا گزينه              مي  استنباطي به حساب   سؤال

ت استنباطي و درك موضـوع اصـلي        سؤاالدر مقايسه با سال قبل تعداد       . كنيمآمده انتخاب نمي   در متن    كه صراحتاً 

.بود شدهتركم

:پراكندگي انواع سؤاالت درك متن

سؤال7: سؤاالت صريح از متن-

سؤال1: سؤال از موضوع اصلي و استنباطي-

ن نـسبت بـه پارسـال از نظـر دشـواري تفـاوت              آزمـو .  بـود  دردسرآزمون در كل خوب و بي     : ارزيابي كلي آزمون  •

.كردچنداني نمي
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