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 یدكتر شهاب انار 1395اردیبهشت 24تعاونی سنجش،  4آزمون جامع یعموم یسیهای زبان انگلنقد پرسش

 

  گناه كنکوری ......های بيدیگر و بازی با اعصاب بچه ییک آزمون بي سليقه

 

 

  هين پيش و پایب هایپرسشپایينتر از استاندارد هم از لحاظ كيفيت و هم از نظر پراكندگي كيفيت كلي آزمون: بسيار 

 

از درس  78 پرسشاز درس چهارم،  77 پرسشم، از درس سو   76 پرسشاز گرامر پیش دانشگاهی :  پرسش 4شامل  گرامر یهاپرسش

 دانشگاهی بود.از درس هشتم  پیش 79 پرسشچهارم و 

پرسش  2با وجود این همه مبحث گرامری، عجيب است كه طراحان محترم از یک درس  نقاط ضعف بارز گرامر:

 اند. در ضمن پرسش گرامر از پایه نداشتيم.داده

 

 ,entrance, transfer, suffering, experience, entireمورد پرسش واژگان  هایتبود. لغ پرسش 8شامل  لغت هایپرسش

predict, comfortably  .بود 

 

كه در  Intentionلغت خيلي معنای رواني ندارد. درضمن  83صورت پرسش  یجمله نقاط ضعف بارز لغت:

توان به پاسخ رسيد. عبارت گزینه مي مورد پرسش بوده خارج از كتاب است كه البته با روش ردّ 85 پرسش

entire agreement  نظر به صورت ترجمه از فارسي استفاده شده چون در انگليسي این به 84 پرسشدر

سال سوم اثری دیده  كامل(. در ضمن از واژگان مهمّیا قرارداد كامل( و نه )موافقت  عبارت یعني )كل قرارداد

 شد.نمي

 

 متن روان و مناسبی بود.  كلوز:بخش 

 mostlyهم ایرادی ندارد:  1 یا گزینهست امّ ا 4 یگزینه گمانبي 90پاسخ پرسش  نقطه ضعف بارز كلوز:

cratered تواند معنا دهد.هم مي 

 

 با کنکور سال قبل هماهنگ بود.  ( تقریبا94ًکنکور  هاینها )در مقایسه با متناز لحاظ اندازه و دشواری مت: بخش درک مطلب

 از معني لغت داشتيم.   پرسشيات و یک ئصریح از جز پرسش 6از موضوع اصلي،  پرسش 1

 

شود طرح نشده بود. در هميشه در كنکور دیده مي از نوع استنباطي كه تقریبا   پرسش نقاط ضعف بارز درک متن:

 استها مردود شناخته شدهسال «همه موارد» یاستانداردسازی، استفاده از گزینه یليهاوّ هایانونطبق ق 96 پرسش

 ندارد و غلط است. درستجواب  دركل 99 پرسشدیده مي شود. در ضمن  پرسشفانه در این سّأا متامّ
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 های تعاوني سنجشآزمون مشکل هميشگي 

وجود داشته که  پرسشدقتی و عجله در طرح م، مشکل بیاکردهسنجش را دنبال تعاونی های در تمامی چندین سالی که آزمون

چرا؟ یا تکرار  ،پیش در بخش گرامر 4درس  هایپرسششود. این همه مبحث گرامری و تکرار واضح در این آزمون هم دیده میطوربه

بدون پاسخ یا دارای  هایپرسشلغت چرا؟  هایپرسشز کتاب در خارج ا یپیش در بخش گرامر و کلوز، چرا؟ کلمه 3درس  هایپرسش

كانون آزمون  شخصهبه من در درس زبان انگليسي شوم كه بلندتر از قبل اعالم كنمتر ميروز به روز مصممدو پاسخ چرا؟ 

تواند ش نميسنج تعاوني دهم. عزیزان كنکوری! به نظرم درس زبان این آزمونِرا به سنجش ترجيح مي فرهنگي آموزش

 شما باشد. انگليسي وضعيت زبان تشخيص معيار خوبي برای

 

 

 

 موفق و پرتالش باشید    شهاب اناری

 www.shahabanari.com: های همایش در تارنمای نشر دریافت و تارنمای دكتر اناریآگاهی از كالس

 ارتباط با دکتر اناری:
egram: @successwithShahabAnariTel 

 

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