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دو سوال  8و  سوال يك متن كلوز  5واژگان و گرامر و سوال از  12( سوال 25در قالب طبق انتظار : آزمون بودجه بندي •

 د.طرح شده بو متن درك مطلب
 دقيقه  20زمان پاسخگويي  •

 مناسب (غير از سواالت بخش درك متن)كيفيت كلي آزمون:  •
 

از  78 سوال، سهاز درس  77 ، سواليكاز درس  76 سوال:  از گرامر پيش دانشگاهي سوال 4شامل  گرامرسواالت 
كه البته گاهي  هيچ سوالي از سال سوم طرح نشده بود پيش دانشگاهي بود.از درس هشتم  79هفتم و سوال درس 

 پراكندگي و كيفيت طرح سواالت گرامر مناسب بود. در كنكورهاي قبلي هم در بخش گرامر سابقه دارد.
 

 ,extinction, concentrate, posture, supportلغات مورد پرسش واژگان . سوال بود 8شامل  لغتسواالت 

emotionless, pressure, remove, proudly معموال در كنكور سوال از سال سوم به شدت كم بوداما بود .
لغات انتخاب شده هم غالبا از لغات مهم كنكوري اما . تست از لغات سال سوم طرح مي شود 4-3در اين بخش حداقل 

 بودند.
در آن اضافه است. مفهوم جمله فعلي اين است: فرد در  Inاشكال نگارشي دارد و حرف اضافه  87سوال 

 امتحان ورودي از دنيا رفت!! شكل صحيح جمله اين است:
He passed the entrance exam. 

 
 انجام شده بود.كامال مطابق كنكور با رعايت طرح سوال گرامر كه به خوبي  متن روان و مناسبي بود. :كلوزبخش 

 
اما . مشابه با كنكور سال قبل بود) 94سه با متون كنكور دشواري متنها (در مقاي از لحاظ اندازه و بخش درك مطلب

بودند. انتظار مي رفت سوال صريح از جزييات  تمام سواالت از نوع  پراكندگي انواع سواالت اصال خوب نبود.
 سوال از معني لغت/مرجع ضمير هم ديده شود.سوال از موضوع اصلي، سوال استنباطي و 

 هم در آن غلط نيست. 4نص صريح متن است، گزينه  2هرچند گزينه  97سوال 
است. در ضمن اين چنين سوالي كه گزينه  3در پاسخنامه غلط خورده. جواب صحيح گزينه  100سوال پاسخ 

 است.(هر دو مورد) دارد از نظر استانداردسازي آزمون غير استاندارد 
 

 عاليدرصد  •
 )خوب استدرصد  65درصد است (باالي  85باالي درصد عالي 

 نشر دريافت –دكتر شهاب اناري 
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 منابع ايده آل براي زمان جمع بندي:
 . فيل زبان مبتكران2. همايش زبان نشر دريافت 1: كتاب

-2ارسال  02144239419: پكيج دي وي دي جمع بندي زبان كنكور دكتر اناري تماس با دي وي دي
 روزه 4

 هاي جمع بندي زبان كنكور دكتر اناري در وبسايت  ليست كامل مراكز ثبت نام همايش: همايش
www.shahabanari.com 

 
 

 موفق و پرتالش باشيد    شهاب اناري
 :منارتباط با 

Telegram: @successwithShahabAnari 
 

https://www.instagram.com/shahab_anari/ 
 

 راه های ارتباطی با نشر دريافت:
pub.com-www.daryaft 

 
www.instagram.com/daryaftpub 
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