
93سراسري در آزمون  زبان انگليسي هاينقد پرسش1

ي رياضيرشته
:ي كليدينامهپاسخ

76.2 82.4 88.4 94.3
77.1 83.2 89.1 95.1
78.3 84.2 90.3 96.4
79.2 85.1 91.2 97.1
80.3 86.3 92.4 98.4
81.4 87.4 93.2 99.4

100.3

. بود كلي آزمون مطابق انتظار و هماهنگ با سال گذشتهسطح دشواري•

 مطـابق   ت كـامالً  سؤاال؛   يك، چهار و هشت    هاي از پيش درس   سؤاليك و سه؛   سال سوم درس      از سؤال1؛سؤال4:گرامر•

.استشده طرحانتظار و با الگوي تكراري

طور مساوي از سال سوم و پيش به تقريباً؛سؤال8:واژگان•

توان به آن ها مير گزينهراحتي با رد سايهاي درسي است كه البته به خارج از كتاب،complicatedي واژه82سؤالپاسخ 

 آشنايي براي ي كه واژه  consider هم مستقيما در كتاب نيامده ولي از ريشه          considerably كلمه   85سؤالپاسخ  . رسيد

81 و   80ت شـماره هـاي      سـؤاال صورت  . است در كنكور هم داشته    شدنمطرحيحدس بوده و البته سابقه    بچه هاست قابل  

.تي نسبتا ساده و عادي هستندسؤاالكرد ولي كه شايد در ابتدا داوطلبان را نگران ميكمي بلندتر از معمول بود 

اش را در طراحـي      كه من دليل اصلي    متن قدري براي مخاطبان دشوار بود      ولي شايد    ،ت مشكل خاصي نداشتند   سؤاال:كلوز•

 آگـاه كنـد و   contextنده متن بدهد و او را از  كافي در ابتدا اطالعات به خوانييك كلوز استاندارد بايد به اندازه     . دانممي

شـايد  . كـرد دهي دشوار مي  كار را براي پاسخ     تاحدي موضوع متن مبهم بود كه      در اين كلوز  .  پرسش نمايد  هسپس شروع ب  

ت سـؤاال البتـه هـر آزمـوني       . بـود تر مي شد كار داوطلبان هم آسان    تر مي اي روشن اگر در حد يكي دو جمله موضوع زمينه       

!!تر و دشوارتر دارد پس خيلي هم جاي گله نيستت پيچيدهسؤاالتر و تر و سادهحواض

.بينيم كه اين كلوز خاص نداشت و البته ايراد خاصي هم نيست گرامر ميسؤال در كلوزهاي كنكور يك معموالً

ت سؤاالمطابق انتظار و در حدود مطلب تقريباًت دركسؤاالبندي ها و نوع و بودجهنها، سطح سختي آ متن ي اندازه :هامتن•

.سال گذشته بود

1: مرجع ضميرسؤال-1: استنباطيسؤال-1: موضوع اصليسؤال-5:ت صريحسؤاال-

كردن، ويرايشرسد موقع   نظرميبود كه هيچ مفهوم خاصي نداشت و به       شدهفقط در متن اول زير يك سري واژه خط كشيده         

!دشده اين خطوط حذف شوفراموش

!موفق باشيد
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93سراسري در آزمون  زبان انگليسي هاينقد پرسش2

ي تجربيرشته

:ي كليدينامهپاسخ
76.1 82.4 88.4 94.3
77.3 83.3 89.2 95.4
78.3 84.3 90.2 96.1
79.4 85.1 91.2 97.2
80.1 86.4 92.1 98.3
81.1 87.2 93.4 99.2

100.2

ر بود كه   تهاي ديگر بيش   البته طول متن و كلوزها نسبت به رشته        ، بود  مانند سال گذشته   كلي تقريباً در نگاه   :يسطح دشوار •

.استشدهالبته اين گرايش دو سال گذشته هم در كنكور ديده. كردحدودي سخت مي كار داوطلبان را تا،اين

ابق ت كامال مطـ   سؤاال؛  سوم، چهارم و هشتم   هاي   از پيش درس   سؤال3 و   پنجم از سال سوم درس      سؤال1؛سؤال4:گرامر•

.بودشده طرحانتظار و با الگوي تكراري

.بودندت عادي و مورد انتظارسؤاال،طور مساوي از سال سوم و پيش به تقريباً؛سؤال8:واژگان•

ت از سـوي طـراح،      سـؤاال هاي انحرافي مناسب در بسياري از       انتخاب گزينه . ابهام بودند ت بسيار خوب و بدون    سؤاال:كلوز•

گـذاري  يهـا جـا    جاهاي خالي را با گزينـه      كرد و صرفاً  وطلبي به سير موضوع متن توجه نمي      و اگر دا  بسيار هوشمندانه بود    

.92 و 91، 90: انندتي مسؤاال. شدت دچار اشتباه ميسؤاال در برخي  قاعدتاً،نمودمي

.تر از معمولي كه عادت داشتيم بودت استنباطي و دركي اين متون بيشسؤاال:هامتن•

1: مرجع ضميرسؤال-1: استنباطيسؤال-2: موضوع اصليسؤال-2:ريحت صسؤاال-

1: معني لغتسؤال-1: معاني بيانسؤال-

سـؤال شـدن   ت استنباطي و دركـي و نيـز اضـافه         سؤاال زياد   مطلب و نيز تعداد نسبتاً    ت درك سؤاالبودن  با توجه به طوالني   

اند كه چـون  له شدهئ بسياري از عزيزان داوطلب در اين بخش دچار مس قاعدتاً،99سؤال مثل rhetorical speech»معاني بيان«

.باشد جاي نگراني نيست و براي همگان يك اثر واحد را دارداست و مختص فرد خاصي نميگير بودههمه



93سراسري در آزمون  زبان انگليسي هاينقد پرسش3

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

:گويد قبلي كه مييبا توجه به سير موضوع جمله92

د و آن را بـا نـام   دزدمـي نيروهـاي اقتـصادي و اجتمـاعي وقـت آزاد را از فـرد     : ندرت وقت آزاد اسـت آزاد بهوقت

هـاي اوقـات فرغـت افـراد نيـز      بسياري از فعاليـت »طرز مشابهيبه«. فروشدهاي اوقات فراغت به او دوباره مي فعاليت

،شـوند  برخي افراد مجبور به باغبـاني مـي        مثالً: شودمي آزادانه نيست و توسط فشارهاي اجتماعي محدود       كامالًانتخابي

. است1ي پاسخ گزينهس پ؛ندا كپي كنها رهمسايهيزيرا بايد سبك باغبان

nativeا به دوستانِ رسؤالچون از پاسخ خودم خيلي مطمئن بودم  speaker     خودم كـه در كانـادا بـا ايـشان كـالس

TESOLيمي رفتم مطرح كردم و همگsimilarlyييد كردندأرا ت.

!موفق باشيد
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93سراسري در آزمون  زبان انگليسي هاينقد پرسش4

ي هنررشته

:ي كليدينامهپاسخ
76.1 77.3 78.4 79.4
80.2 81.1 82.3 83.2
84.4 85.1 86.2 87.3
88.4 89.1 90.2 91.3
92.1 93.3 94.1 95.4
96.2 97.4 98.2 99.1

100.4

. بودتراز سال گذشتهسطح دشواري كلي آزمون مطابق انتظار و كمي سخت

 كـه   76سـؤال  غيـر از     ؛ يك، چهار و هشت    هاي از پيش درس   سؤال2 و   ششم سال سوم درس      از سؤال1سؤال؛3:گرامر•

.استشده طرح مطابق انتظار و با الگوي تكراريت كامالًسؤاالجا نيست، بقيه  لغت است و جايش اينسؤالعمال 

طور مساوي از سال سوم و پيش به تقريباً سؤال؛8:واژگان•

بودن متن و نياز به تصويرسازي ذهني بـراي درك بهتـر آن،          دليل علمي  ولي شايد به   ،شتندت مشكل خاصي ندا   سؤاال:كلوز•

.باشند دچار مشكل شده،هايي ندارند هنر كه عادت به چنين متنيهاي گل رشتهبرخي بچه

. بود،تر از معمولي كه عادت داشتيمت استنباطي و دركي اين متون بيشسؤاال:هامتن•

1: مرجع ضمير سؤال-2: سؤال استنباطي-1: موضوع اصلي سؤال-3:االت صريح سؤ-

1: معاني بيان سؤال-

اند كه چـون  له شدهئ بسياري از عزيزان داوطلب در اين بخش دچار مسمطلب، قاعدتاًت دركسؤاالبودن  با توجه به دشوار   

.ي همگان يك اثر واحد را داردباشد جاي نگراني نيست و برااست و مختص فرد خاصي نميگير بودههمه

!موفق باشيد
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93سراسري در آزمون  زبان انگليسي هاينقد پرسش5

ي زبان خارجيرشته

:ي كليدينامهپاسخ
76.3 82.2 88.2 94.1
77.2 83.3 89.1 95.2
78.4 84.1 90.4 96.4
79.1 85.3 91.3 97.3
80.4 86.4 92.4 98.1
81.1 87.2 93.4 99.4

100.1

.شدميها ديده دشواري اصلي در بخش متن سال گذشته بود كه دشوارتر ازاين آزمون كلي در نگاه:سطح دشواري•

ت كـامال مطـابق    سؤاال؛  چهارم، هفتم و هشتم   هاي   از پيش درس   سؤال3 و   دوم از سال سوم درس      سؤال1سؤال؛4: گرامر•

.انتظار و با الگوي تكراري هميشگي

 كـه   85سـؤال  غيـر از     ،)طور اسـت   همين  زبان معموالً  يدر رشته (انشگاهي بود   دت از پيش  سؤاالتر   بيش سؤال؛8:واژگان•

ت عـادي و  سـؤاال ياسـت، بقيـه  گويي بودهپاسخراحتي قابل خارج از كتاب است و البته با رد گزينه به      frequentlyيواژه

.مورد انتظار بودند

. ت بسيار خوب و بدون ابهام بودندسؤاال:كلوز•

وجـود  .  مـورد انتظـار بـود   شده كـامالً  زبان طرحيكه براي داوطلبان رشته طوالني بود و البته با توجه به اين   ها متن :هامتن•

گـويي، داوطلبـان    داد كه براي پاسـخ     نشان مي  ،ويژه در متن دوم   مطلب به ت درك سؤاالهم در   هاي بسيار نزديك به   گزينه

.داشتندخواني مي متنياي پيشرفتهههمراه تكنيكبايد دقت باال و تمركز خيلي زياد به

1:سؤال معني لغت-1:سؤال مرجع ضمير-1:سؤال موضوع اصلي-5:سؤاالت صريح-

!موفق باشيد
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93سراسري در آزمون  زبان انگليسي هاينقد پرسش6

: زبان اختصاصيي كليدينامهپاسخ
101.1 119.4 137.4 155.4
102.4 120.3 138.1 156.4
103.3 121.4 139.4 157.2
104.1 122.2 140.3 158.2
105.2 123.2 141.1 159.1
106.3 124.1 142.2 160.4
107.1 125.3 143.1 161.3
108.2 126.1 144.2 162.3
109.2 127.3 145.3 163.1
110.4 128.2 146.2 164.3
111.3 129.4 147.3 165.3
112.4 130.3 148.4 166.3
113.1 131.2 149.2 167.1
114.3 132.1 150.1 168.2
115.2 133.4 151.3 169.3
116.4 134.1 152.4 170.4
117.1 135.4 153.1
118.2 136.3 154.3

ويژه متن آخر مطلب به در بخش دركتر ازسال گذشته بود و خصوصاً     مراتب سخت ت زبان اختصاصي به نظر بنده به      سؤاال

. رسيدنظر مي سال قبل بهتر ازمي بسيار بيشوفهمت استنباطي و سؤاالتعداد 

 از طراحـان محتـرم   نقص بود و مـن شخـصاً  ت بسيار عالي و بيسؤاالtestingالبته از نظر استانداردسازي و رعايت اصول        

!ا دارمكمال تشكر ر

 نادرستهايسخپا* 
ي شماره

پرسش
توضيح

بـه ايـن تـست    م؛  را بـدان 3يبودن گزينهوم دليل غلطشبه نظرم گزينه انتخابي سنجش درست است ولي خوشحال مي  162

.استشدهاي پاسخ دادهسليقه

پاراگراف اول  قبل ازمطلب موضوع پاراگرافي كه احتماالًت دركسؤاالي از سؤالبگويم وقتي هم بايدسؤالاينيدرباره166

. هاي كليدي آن چيست چه موضوعي است و واژهيدرباره اول پاراگراف اول عمدتاً   يپرسد، بايد ديد كه جمله    آمده مي 

:گويدميراگراف اين را اول پايجمله

.كنداي از يك هنرمند معاصر است كه از زباله در مقياس وسيع استفاده ميهنرمند آلماني شولت نمونه

: موضوع پاراگراف قبلي داردي دو گزينه منطقي دربارهسؤالحال

نميزان زباله در جها: 3ي هگزين-

ن هنرمندان مدريچيزي درباره: 4ي گزينه-

3ي هيچ دليلي براي حذف منطقي گزينـه       ، درست باشد  4يهبه نظر بنده اگر به انتخاب سازمان محترم سنجش، گزين         

.دوجود ندار
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