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 سالم!دوستان عزيز! 

 نگاه كلي: •
 مطابق با بودجه بندي كنكور سال قبل طراحي شده بود.سوال  25: آزمون در قالب بودجه بندي •

 سوال لغت از سال سوم) 1(فقط . بود دانشگاهيپيش از مباحث  به طور غيرعادي عمدتاآزمون 
 

 تمام سواالت روتين و مطابق انتظار بودند.سوال:  4 گرامر سواالت 
كه به نظر بنده منظور  82غير از سوال  سواالت مناسب و خوب بود.بيشتر پراكندگي فيت و سوال: كي 8لغت سواالت 

 پايين بيشتر توضيح داده ام.هم معني مي دهد.  2بوده اما با گزينه  1طراح گزينه 
 سوال گرامر داشت.  1سوال وكب و  4. بود  مطابق انتظار و كمي از نظر كيفيسواالت : سوال  5 :كلوزبخش 

متن  متن اول سواالت بسيار بد و در دو مورد واقعا نامفهومي داشت كه پايينتر توضيح داده ام.:  متن خوانيسواالت 
نزديكتر شدن به استاندارد كنكورهاي دو سال قبل (نسبت به  با وجوداز نظر سختي  دوم هم يك سوال مورد دار داشت.

 .كنكورهاي اخير بود  ساده تر از  درصد 15-10تا حدود هنوز آزمون سنجش قبل)، 
 

  هاي غيراستاندارد يا نادرست: پرسش •
 .باشدصحيح هم مي تواند  2 طراح بوده، گزينهبه نظر بنده مورد نظر  1با وجود اين كه گزينه : 82سوال  •

 wastewaterدر اينجا تصفيه، تيمار مي تواند باشد (مثل  treatmentاگر توجه كنيم كه منظور از 
treatment.( :بازيافت كردن/استخراج معدن بسيار پرهزينه است. نياز به زمان، تجهيزات و  معني

از عقل سليم نشون مي ده منطقا بازيافت گزينه بهتري هر چند ب تصفيه خاص (موادي مثل آب) دارد.
 است.

بهتر به نظر مي رسد ولي اشاره به  4: هيچ گزينه اي واقعا كامل نيست. هرچند گزينه 93سوال  •
experience  هم به خاطر كلمه  3نكرده و گزينهhave to .گزينه مناسبي نمي باشد 

گزينه ها همگي ناقص و نامفهوم هستند. جمله كامال درستي نيست،  ذاتاً 1هر چند گزينه : 94سوال  •
نيستند و يك  "جمله"كال  3و  2غلط است در حالي كه گزينه هاي  "جمله"صورت سوال پرسيده كدام 

له جم 4د. گزينه همگي ناقصن 4تا  1عبارت ناقصند. در عين حال اگر از اين موضوع بگذريم، گزينه هاي 
 درستي است كه باز البته سه جنبه را مطرح نكرده است.

 هم صحيح است!! 1درست است ولي چون چلسي درون لندن است گزينه  كه قطعاً 2: گزينه 99سوال  •
 

 :دهارهنمو
  توجه فرماييد: هاي عزيزان به نكته

درصد  95-90مي توان ت بتوان گفت أمباحث گرامر و لغت واقعا تا حد زيادي قابل پيش بيني هستند و شايد به جر) 1
 دستيابيسوال) تقريبا به راحتي قابل  25سوال از  12بيني كرد. اين يعني نصف نمره درس زبان ( شاالتشان را پيؤس

 است به شرطي كه مباحث مهمتر و قلق ها را بشناسيد و روي آنها كار كنيد.
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بوده  73عدد  1000بان رتبه هاي زير ميانگين درصد زتجربي  ي دررشته مثالً 93در عين حال توجه كنيد كه در كنكور 
االت در حد توانتان را پاسخ دهيد. غلط نزنيد و ؤبزنيد. سطح خود را بشناسيد و س 100 است. پس فكر نكنيد بايد حتماً

 نمره منفي نگيريد.
براي ، مديريت زمان ضعيفس زبان آخرين درس دفترچه عمومي است و بسياري از اوقات دانش آموزان به دليل در) 2

كه اگر سر حوصله و بدون عجله  زبان وقت كم مي آورند و نمره بد خود را پاي سخت بودن آزمون مي گذارند در حالي
يا شايد هم بايد به درس زبان در اولويت جلوتر از ( االت پاسخ دهند، نتيجه بسيار بهتر از اين مي شد.ؤمي خواستند به س

 )قبل پاسخ دهيد.
ايرادتان كجاست: آيا سرعتتان كم است،  منزل حل مي كنيد به خوبي تحليل كنيد تا ببينيد دقيقاً را كه در آزمونهايي) 3

ت االؤبي دقتيد، گرامرها يادتان رفته، بعضي لغات را جدي نگرفته ايد، در متن خواني با لغات جديد مشكل داريد، س
  ر مشكلي راه حلي و هر قفلي كليدي دارد.و .....؟ هاستنباطي را غلط جواب مي دهيد، دامنه لغاتتان ضعيف است 

ساعت به زبان اختصاص دهيد و با تحليل آزمونهايي كه مي دهيد كم كم  1تا توصيه مي كنم روزي نيم 
 درصدتان را باال ببريد!

 
رسيده  ) اگر زبانتان خيلي تعريفي ندارد و در طول سال كم كاري كرده ايد، آستينها را باال بزنيد! وقت تالش جدي فرا4

ضعيفي داريد توصيه مي كنم ابتدا با موارد زود بازده تر مثل گرامر و لغت شروع كنيد (حتما ابتدا پايه و  ي است. اگر پايه
 بعد پيش)  و بعد كم كم روي سواالت ساده تر درك مطلب (حدس معني لغت، مرجع ضمير و ...) هم كار كنيد.

بوده است.  قسمت متن خوانيلي آسان بود، اگر مشكل اصليتان در ) صرف نظر از اين آزمون كه به طور غير معمو5
كنيكهاي متن خوانيمن چقدر روي خوب از خود بپرسيد:  كار كرده ام و تمرين متن و كلوز داشته ام كه انتظار دارم  ت

اي درك متن هم هتر باشد؟ آيا من تنها به خواندن گرامر و لغت بسنده كرده ام يا روي مهارتهبعملكردم در اين آزمون 
% حجم سواالت درس زبان از بحث متن خواني است كه تكنيكهايي دارد و نيازمند 50يادتان باشد تمرين فراوان كرده ام؟
  تمرين بسيار زياد است.
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