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 دوستان عزيز، سالم!

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

 لغت از سال سوم)   پرسش 2. (فقط از مباحث پيش دانشگاهي بود طور غيرعادي عمدتاً بهآزمون 
توضيح در ادامه)  –كه اشكال كوچكي داشت ( 79   ها غير از پرسش : تمام پرسش  پرسش 4  :گرامر هاي پرسش

 روتين و مطابق انتظار بودند.
(كه اشكال  81   ، غير از پرسشمناسب و خوب بود ها بيشتر پرسشپراكندگي : كيفيت و   پرسش 8لغت:  هاي پرسش

 توضيح در ادامه). –كوچكي داشت 
 گرامر داشت.    پرسش 1وكب و    پرسش 4بود . ها از نظر كيفي و كمي مطابق انتظار  : پرسش   پرسش 5 :كلوزبخش 

هايش مطابق با كنكور سال قبل  تر از هميشه بود ولي سطح پرسش : متن اول بسيار كوتاه متن خواني هاي پرسش
(كه اشكال كوچكي  98   دار داشت، يعني پرسش  مورد   بود. متن دوم مشابه كنكور سال قبل بود ولي يك پرسش

 دامه)توضيح در ا –داشت 
از نظر سختي به استاندارد كنكورهاي دو سال قبل (نسبت به آزمون سنجش قبل)، بسيار  در يك نگاه: آزمون

 نزديكتر شده بود.
 :ردا نادرست يا مسئله ،هاي غيراستاندارد  پرسش

 داد. را نمي 3درست است ولي كاش طراح گزينه  4 ي گزينه : قطعا79ً   پرسش •
o  گيري منطقي  ن به دفتر كارش رسيده است (نتيجهتا اآل ماًاست. حت 10: ساعت 3گزينه– 

خوبي نيست  كامالً ي گيري نداريم، گزينه براي نتيجه   البته چون اطالعاتي در صورت پرسش
 .غلط هم نيست) ولي به هر حال كامالً

o  ي گزينه ًرسيد ولي نرسيد (قطعا است. بايد تا حاال به دفتر كارش مي 10: ساعت 4گزينه 
 ست است).در

 طور باشد بهتر است: اين   است ولي صورت پرسش 3جوابش گزينه  : قطعا81ً   پرسش •
I suffered (from) sunburn BY being at the seaside all day. 

ا از نظر معنايي (غرق شدن) منطقي نيست. ام 2 ي صحيح است و گزينه 3 ي گزينه : قطعا98ً   پرسش •
كار  متن خودش به معناي پايين رفتن و غوطه ور شدن در آب به 4 را در خط sinkنويسنده چون 

رسد. به عبارت  هم منطقي به نظر مي 2 ي گزينه ،دنآموزي كه معناي اين لغت را ندا برده، براي دانش
را دانست (كه لغتي خارج از كتاب است). 2 ي بايد معني گزينه 2 ي گزينه ديگر براي رد 

ساز  هاي اخير ، به عنوان معيار آزمون جامعِ شبيه : شما عزيزان در سالن اين آزمونوالئخواهش برادرانه از مس •
تر عمل  نامه، اجراي آزمون و .... كمي باكيفيت ايد. كاش در فرايندهاي طراحي، تهيه پاسخ كنكور شناخته شده

كنم  استادان زبان، فكر مي ي سال سابقه و برادر كوچك شما و شاگرد همه 18كرديد. بنده به عنوان يك دبير با  مي
 ي تان را قبل از انتشار ويراستاري كنند، هم بركت بيشتري براي مجموعهها پرسشدبير خبره  3-2اگر 

 زمون و مشتريان شما.آكنندگان اين  اقتصادي شما خواهد داشت و هم خير و فايده بيشتري براي شركت
 رهنمودها:

  مانده: يبراي روزهاي باق توصيه به داوطلبان عزيز 
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 95-90بيني هستند و شايد به جرأت بتوان گفت مي توان  تا حد زيادي قابل پيش واقعاً ،) مباحث گرامر و لغت1
 ) تقريباً  پرسش 25از    پرسش 12درس زبان ( ي بيني كرد. اين يعني نصف نمره شان را پيشيها درصد پرسش

 ها را بشناسيد و روي آنها كار كنيد. مهمتر و قلقاست به شرطي كه مباحث  دستيابيراحتي قابل  به
هاي  ميانگين درصد زبان رتبه ، تجربي ي رشته در طور نمونه به  93در كنكور در عين حال توجه كنيد كه 

 حد در يها بزنيد. سطح خود را بشناسيد و پرسش 100. پس فكر نكنيد بايد حتما است بوده 73عدد  1000زير 
 غلط نزنيد و نمره منفي نگيريد.را   گزينهدهيد. توانتان را پاسخ  

 »مديريت زمان«دانش آموزان به دليل  ها وقتعمومي است و بسياري  ي ) درس زبان آخرين درس دفترچه2
كه اگر سر  حالي در ،گذارند بد خود را پاي سخت بودن آزمون مي ي آورند و نمره ، براي زبان وقت كم ميضعيف

شد. (شايد هم بايد درس  ها پاسخ دهند، نتيجه بسيار بهتر از اين مي خواستند به پرسش حوصله و بدون عجله مي
 قبل پاسخ دهيد.) هاي درس جلوتر از قرار داده و در اولويت را زبان

ايرادتان كجاست: آيا سرعتتان كم  خوبي تحليل كنيد تا ببينيد دقيقاً كنيد به حل مي خانههايي را كه در  ) آزمون3
 ؟در متن خواني با لغات جديد مشكل داريد ؟بعضي لغات را جدي نگرفته ايد ؟گرامرها يادتان رفته ؟دقتيد بي ؟است

و .....؟ هر مشكلي راه حلي و هر قفلي  ؟دامنه لغاتتان ضعيف است ؟استنباطي را غلط جواب مي دهيد يها پرسش
 كليدي دارد. 

كم  دهيد كم هايي كه مي هيد و با تحليل آزمونساعت به زبان اختصاص د 1تا توصيه مي كنم روزي نيم 
 درصدتان را باال ببريد!

ها را باال بزنيد! وقت تالش جدي فرا  ايد، آستين كاري كرده ) اگر زبانتان خيلي تعريفي ندارد و در طول سال كم4
 و لغت شروع كنيد (حتماً تر مثل گرامر بازده كنم ابتدا با موارد زود توصيه مي ،ضعيفي داريد ي رسيده است. اگر پايه

درك مطلب (حدس معني لغت، مرجع ضمير و ...) هم  ترِ ساده يها كم روي پرسش ابتدا پايه و بعد پيش)  و بعد كم
 كار كنيد.

شان هاي وي تست زدن بيشتر و تحليل اشكال، تمركزشان را ر»ها حفظي« تر غير از مرورِ ) دانش آموزان قوي5
ها را بشناسند و با تمركز  . آندهند پاسخ ميغلط  ها را در چه مباحثي معموالً  د كدام پرسشدقت كنن ويژه بهبگذارند. 

 ها، درصدشان را به حالت ايده آل برسانند. روي همان
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