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 دكتر شهاب اناری – 1395آزمون سراسری  زبان )رياضي و تجربي(های پرسش  نقد

 

 

 كنكور رياضي: 

 
سش 25 سطح پر شتيم  سش دا سمت درك مطلب و كلوز. ابتدا پر سال بود. به ويژه در ق شوارتر از كنكور پار سش گرامری  4ها مقدار اندكي د پر

شتيم،   3سوم و يكي از درس  1پيش، يكي از درس  3پيش و يكي از درس  4ل سوم، يكي از درس پرسش از سا 2دانشگاهي، پرسش از پيش 2دا

 سوم.

شتيم،  8 شگاهي بود و  7سؤال لغت دا سش آن از واژگان پيش دان سش از لغت 1پر سوم كه البته به نوعي ميپر سال  سش از  6توان گفت های  پر

های هايي كه مورد پرسش بود واژهي و سوم تكرار شده بود. لغتهدر پيش دانشگا imaginationتا از سوم، چون يك لغت  2پيش دانشگاهي بود و 

magnify  ، recently  ،imagination  ،bother  ،concern  ،willing ،  remove  وchest .بود 

سش  5در  سش 3ی جالب اين بود كه نكته close testپر شتيم. هر چند پر سش گرامری دا سشای نبوهای پيچيدهپر های دند ولي معموالً در پر

cloes  ،1  آور بوده باشد.پرسش داشتيم كه شايد در واقع برای برخي مقداری تعجب 3پرسش گرامر داريم، اين دفعه  2يا 

ودند و پاراگراف ب 3تر در حد ها طوالنيتنبود، اين دفعه مپاراگرافي هايش يك ارسشششال كه خيليپهای تنرغم مهای درك مطلب عليدر پرسشششش

پرسش را به خود  8پرسش از  4)موضوع اصلي( و استنباطي،  main ideaهای كه پرسششكلاينها كمي تغيير كرده بود، بهبندی پرسشتركيب

و  main ideaهای ي اين دفعه پرسشلاند در كنكور وهای صريح خيلي بيشتر بودهاختصاص داده بود كه مقداری بيشتر از قبل بود. معموالً پرسش

شده بود.  شتر  شان بي ستنباطي مقداری حجم شتيم كه معموالً  2ا ضمير دا سش مرجع  سش داريم، بنابراين كمي تركيب 1تا پر اش تغيير بندیپر

هايي كه قطعاً اندكي دششششوارتر باششششد. يكي از پرسشششش close testهای متن و كرده بود در مجموع اين تغيير در راسشششتای اين بود كه پرسشششش

چين صرفاً براساسِ كلماتِ دو طرفِ نقطه هااست كه خيلي 4است كه پاسخش گزينة  89پرسش  ،كندزان را در اين آزمون دچار مسئله ميآمودانش

ست گزينة و گزينه شده ممكن ا سخ  functionهای داده  شند، در حاليكه پا ست. در  Resultرا انتخاب كرده با ست كه  close testا خيلي مهم ا

ضوع ر صرفاً دشما مو ست بفهميد و دنبال كنيد و  شيد و ارتباط جملهر لغاتِ دو طرف نقطهرگيا نخ شته با شيد بلكه ديد از باال هم دا ها با چين نبا

 ديگر را درك كنيد.هم

 شود.ها در رشتة ديگر هم تكرار ميتجربه نشان داده در كنكور تجربي هم موضوع برخي پرسش

 

 : رهنمودها

شگاهي آموزان به اهميت پرسشدانش close testدر قسمت  های گرامر دقّت كنند. وحشت نكنيد! برخي از اين گرامرها همان گرامرهای پيش دان

ها بايد تشخيص دهيم كدام مبحث گرامر است و برخي از گرامرهای پايه است؛ خيلي مباحث ساده، در حدّ كليّات مثل است كه فقط از روی گزينه

من، هر مرجع ديگری كه داريد كه  3اسششت نگاهي به آن بياندازيد. يكي از منابع خوب آن مرورِ ضششميمة انتهای كتاب زبان ها كه بهتر مباحث زمان

ها و مفاهيم به ياد بيايد كهاين خالي از لطف نيسشششت. البته كار را برای توانيد نگاهي بياندازيد تا فرمولها، پيش از كنكور ميرابطه با خالصشششة زمان

 كنيد و استرس وارد نكنيد.خود سخت ن

صلي( و مهارت  main ideaدر قسمت درك مطلب هم توجه به بحث  شيد كه در اين آزمون  skimming)موضوع ا شته با  3)خواندن اجمالي( دا

ستنباطي مجموعاً  سش ا صاص داد كه در كنارِ يك پر سش را به خود اخت شوارتر در بخش درك مطلب را به خود اخ 4پر سش تعدادی د صاص پر ت

      داده بودند.
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 تجربي  كنكور

 
سش ستاندارد پر شده بود. ا سال قبل طراحي  سبت به كنكور  شوارتر از حدّ مورد انتظار ن شته تجربي كمي د سش و بودجه 25های زبان ر بندی پر

پرسششش از سششال سششوم )بحص معلوم و  1( و 5و  6، 2دانشششگاهي، )درس تای آن از پيش 3پرسششش گرامر داشششتيم كه  4ها طبق روال بود. پرسششش

،  procedureهای های بسششيار پرسششؤال. لغتتا از سششال سششوم بود. همه از لغت 4تا از پيش و  4ای كه داشششتيم، واژه 8مجهول( در مبحث لغات، 

nutrience  ،destructive  ،speculate  از پيش دانشششگاهي كه البتهspeculate  چند سششالي اسششت كه از كتاب حدف شششده ولي با ردّ سششاير

سوال گزينه سيم. مي 84ها در  ست بر سخ در ستيم به پا سوّم بود، واژهواژه 4توان سال  صطالح  perform  ،dever  ،realizeهای ای كه از  ، و ا

take a test ًهای های لغت تعداد پرسششششموالً در پرسششششهای لغت، پرسشششش قيد هم داريم كه اين دفعه نداششششت و معدر پرسشششش . معموال

وقت در كنكور اولويت خاصششي به درس خاصششي در هيچما يت ندارد، چون ه خيلي اهمّدانشششگاهي بيشششتر اسششت كه اين دفعه مسششاوی بود. البتّپيش

ها پرسش هول، كه اين سری هم از آنتر بوده، مثالً كلمات ربط، معلوم و مجر سؤالپهميشه  ،داديم. در گرامر يك سری مباحثها نميقسمت لغت

های های مختلف لغاتي مطرح شششده اسششت. در پرسشششپراكنده از درسطورگاه اينگونه نبوده كه در اين كنكور هم بهي در لغت هيچلطرح شششده و

close test شتهنكته شد و در ر شتيم  2يا  1معموالً سؤال گرامر آمده بود.  3های مختلف هم ديديم اين بود كه ای كه امسال رايج  سؤال گرامر دا

بود. در سؤال  1موضوع گرامر درس  90های گرامر بود، مباحث عجيبي نبود. مثالً در سؤال كه اين دفعه بيشتر شده بود. البته مباحثي كه در پرسش

بنابراين عمدتاً  ،بوديد واندهخ سششال سششوم 2ها كه در درس فرمول كاربرد صششفت 92و كلمات مشششابه بود. در پرسششش  whichبحث كاربرد  91

ها تان داشتيد. در قسمت درك مطلب، پرسشهای درسيهای گرامری هم كه مطرح شده بود از همان مباحث گرامری بود كه شما در كتابپرسش

شده بود. هم شوارتر  سال طوالنيی متناندازه د سبت به پار سشها ن شده بود و هم اين كه تعداد پر شوارترشتر  شده بود. بيش های د سش  2تر  پر

ستباطي و  ضوع 2ا سش مو صلي پر سشmain idea) ا شتيم. پر سش 97و  93های ( دا صلي بودند و پر ضوع ا سش 100و  95های مو های پر

سششة های دشششوارتر بودند كه نياز به اسششتنباط و تفكر و تحليل و مقايپرسششش، جزو پرسششش 8پرسششش از  4توان گفت اسششتنباطي بودند؛ در واقع مي

صريح در متن به راحتي پيدا نميگزينه شتن، اطالعات  صرفاً  با مراجعه به متن و دنبالِ كلمات خاص در متن گ شتند و  طور شد و اطالعات بهها دا

سه ستنباطي و مقاي ست ميضمني و ا سشای به د شوارتر كرده بود. آمد، كه خود كمي اين پر شتيم ) 3ها را د صريح دا سش   1 ( و98و  96، 94پر

سش  شتيم. )پر سش از معني لغات دا سش99پر شوارترمي( كه مجموعاً مقداری پر سشهای درك مطلب را د سش 100و  93 یهاكرد. پر های پر

 بسياری دشواری بودند در اين آزمون كه قطعاً داوطلبان را دچار مشكل كرده است. 

 

 رهنمودها: 
 ای درآمده، دركها ناآشناتر كه از حالت كليشهها دشوارتر، پرسشسخت بوده. صورت سؤال اين نكته قابل توجه است كه آزمون برای همة داوطلبان

با پرسششش جديد كه نكتة گرامری داشششت كه همة اين موارد برای همة داوطلبان، جديد بوده و وحشششت نكنيد، با  close testتر، ها پيچيدهمطلب

 آزمون باشيد. یتوكل بر خدا منتظر نتيجه

های های مختلف دانششششگاهي و فرصشششتتوانيد انجام دهيد اين اسشششت كه تحقيق كنيد راجع به رششششتهری كه در اين زمان باقيمانده ميبهترين كا

شته بيشتر كنيد. شغلي صه خوردن و اينكه آزمون را چرا خوب يا بد دادم و يا نگران بودن راجع به اينكه غشان و اطالعاتتان را برای زمان انتخاب ر

شد و يا گوش دادن به حرفنتيجه چ سترسهای ديگر كه ميهای بچهه خواهد  شتر ميگويند و خوب يا بد امتحان داديم و ا اً كنند و تقريبتان را بي

  كند.بيشترش هم خيلي واقعيت ندارد كمكي به شما نمي

 هابا آرزوی بهترين
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