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نگاه كلي* 

!سالم! دوستان عزيز

هـاي درك مطلـب طـرح     و مـتن  clozeهـاي گرامـر و لغـت، مـتن    ال در بخـش ؤ س25آزمون در قالب : بنديبودجه•

.ت با كنكور سراسري سال قبل يكسان استسؤاالتعداد .بودشده

داشتيم ولي شايد بـه  ال از سوم هم مي    ؤتر بود يك س   شايد به (دانشگاهي   تا از پيش   4هر  :)سؤال4 (سؤاالت گرامر •

ت مطابق انتظار   سؤاالكيفيت  ). اندتر سراغ پيش رفته    از پايه بود، طراحان محترم بيش      مون قبلي كامالً  زكه آ دليل اين 

.قبول بودو قابل

هـاي  دي نقـش  بنـ ت از كتاب پـيش و پايـه و نيـز از نظـر بودجـه               سؤاالكيفيت و پراكندگي    :)سؤال8(لغتسؤاالت  •

بود كـه   را مطرح كردهleap لغت خارج از كتاب 81سؤالفقط . مناسب و خوب بود) اسم، صفت، فعل و قيد(مختلف  

.توانستيد به پاسخ برسيدالبته با روش رد گزينه مي

دار  نكتـه 90 و   89ت  سـؤاال . ت از نظر كيفي مطابق انتظـار بـود        سؤاال): تا لغت، يكي گرامر    4 (سؤال5،بخش كلوز •

.بود

تر از كنكورهاي   تر از استاندارد معمول كنكورهاي گذشته و از نظر سختي ساده          دو متن كوتاه  ،خوانيمتنسؤاالت  •

در .  تفاوت معنـايي ندارنـد      صحيح است و تقريباً    3 و   1ي دو گزينه  100سؤال). تسؤاالويژه از لحاظ    به(اخير بود   

كـه ايـن واژه بـه معنـاي جـستجو            معني كرده درحـالي    »كشف«باه  شت را به ا   exploreنامه طراح محترم كلمه     پاسخ

.باشد دقيق موضوعي مييبراي كشف و نيز مطالعه

:تسؤاالپراكندگي انواع •

 لغت از معنيسؤال1-

 صريح از اطالعات متنسؤال6-

 از موارد استنباطيسؤال1-

ذشته بود و البته ايراداتـي هـم كـه در بـاال     تر از كنكور گكلي اندكي آسانطورسطح آزمون به:ارزيابي كلي آزمون •

.كنم ارزيابي مي80درصد نفرات برتر را باالي . مطرح شد، بايد درنظرگرفت

هاي دشوارپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

).شد جواب داد ميبا رد گزينه(كتاب خارج از 81
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هاي غيراستاندارد يا نادرستپرسش* 
ي شماره
پرسش

توضيح

. صحيح است3 و 1گزينه هاي 100

:هاي توجه فرماييدعزيزان به نكته

وقـت تـالش جـدي      ! را بـاال بزنيـد    هـا   ايـد، آسـتين   كاري كـرده  اگر زبانتان خيلي تعريفي ندارد و در طول سال كم         ) 1

تر مثل گرامر و لغت شروع كنيـد        كنم ابتدا با موارد زود بازده      مي  ضعيفي داريد توصيه   ياگر پايه . استرسيدهفرا

...) حدس معني لغت، مرجع ضـمير و        (تر درك مطلب    ت ساده سؤاالكم روي   و بعد كم  )  ابتدا پايه و بعد پيش     حتماً(

.هم كار كنيد

: خوب از خود بپرسـيد . استخواني بودهتان در قسمت متنايد و مشكل اصليشايد شما اين آزمون را خوب نداده   ) 2

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

تن هـم تمـرين     هاي درك مـ   ام يا روي مهارت   آزمون بهتر باشد؟ آيا من تنها به خواندن گرامر و لغت بسنده كرده            

هـايي دارد و    خـواني اسـت كـه تكنيـك       ت درس زبـان از بحـث مـتن        سؤاالحجم  % 50ام؟يادتان باشد   فراوان كرده 

.نيازمند تمرين بسيار زياد است

دليل مديريت زمان ضـعيف،  آموزان به عمومي است و بسياري از اوقات دانش  يدرس زبان آخرين درس دفترچه    ) 3

كه اگر سر حوصـله     حاليگذارند در  مي  بد خود را پاي سخت بودن آزمون       يد و نمره  آورن مي براي زبان وقت كم   

يـا شـايد هـم بايـد بـه درس      . (شـد  ميت پاسخ دهند، نتيجه بسيار بهتر از اينسؤاالخواستند به  ميو بدون عجله 

.)زبان در اولويت جلوتر از قبل پاسخ دهيد

خوبي تحليل كنيد تا    كنيد را به   مي  مشابه ديگري را كه در منزل حل       هاياگر زبان قوي داريد، اين آزمون و آزمون       ) 4

دقتيـد، گرامرهـا يادتـان رفتـه، بعـضي لغـات را جـدي        آيا سرعتتان كـم اسـت، بـي    :  ايرادتان كجاست  ببينيد دقيقاً 

لغاتتـان  يدهيـد، دامنـه   مـي  ت استنباطي را غلط جواب    سؤاالخواني با لغات جديد مشكل داريد،       ايد، در متن  نگرفته

.حلي و هر قفلي كليدي دارد؟ هر مشكلي راه..ضعيف است و 

كم درصـدتان را    دهيد كم  مي هايي كه كنم روزي نيم ساعت به زبان اختصاص دهيد و با تحليل آزمون            مي توصيه) 5

!باال ببريد

!موفق و پرتالش باشيد
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:ي مامانده توصيهن در فرصت باقيبندي زبابراي جمع
. استكتاب همايش زبان نشر دريافت و هاي زبان انگليسي مبتكراني آزمونگنجينه كتاب 


