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 1396تعاوني سنجش 4جامع آزمايشي آزمون هاي زبان انگليسي پرسشنقد 
 كلي:گاه ن
 دشوار ي: كمسواالت يسطح كل 
 

 دشوار: يت هاتس
 و حروف اضافه  يبه خاطر پرسش همزمان از دو بحث عبارات وصف 81. سوال 1
 به آب انداختن يدر معن launchبه خاطر پرسش از  83. سوال 2
 )لهيبه وس ق،ي(از طر يدر معن throughبه خاطر پرسش از  91خود متن خصوصا سوال  يكل ي. متن كلوز به خاطر دشوار3
 )place conditions on بيشرط و شروط (در قالب ترك يدر معن conditionبه خاطر پرسش از  92ال سو و
  انيب ياز مدل معان يبه خاطر نوع سوال استنباط 99و  93. سوال 4
 

  :ليو دل يمنف يچالش يتست ها
مبحث دو سوال طرح  كيافتاده كه از  رياخ ياتفاق در كنكورها نيبار هم قبال ا كيكننده هاست. هر چند  ديشدهر دو از بحث ت 78و  76سواالت 

 يدانند در سوال ساز ي. همه م2موضوع دو تا تست مطرح شود؟   كياز  دي! چرا بايهمه مبحث گرامر نيدانم. ا يكار را جالب نم نيشود، من ا
پسندم (هم بحث  يسوال را نم نيافتاده است و ا 81اتفاق در سوال  ني. استين دهيسوال پسند كياستاندارد پرسش از دو موضوع متفاوت در 

 يمنطق يلغت آمده كه كار يتستها سطسوال كه سوال گرامر است و ني). در ضمن اsufferاست و هم پرسش از حرف اضافه  يعبارت وصف
 .ستين
 

 به باال 75بلندمدت بوده اند:  يزيبرنامه ر يداراكه  يداوطلبان يدرصد قابل قبول برا *
 

  50 رو آغاز كرده اند: يكه امسال مطالعه كنكور يداوطلبان يدرصد قابل قبول برا *
 

 :سخن آخر
 بود تا پارسال.  94سواالت كنكور  هيشب شتريآزمون ب نيا 

 خوب بود. اريگفتم) استاندارد و بس 78و  76كه باالتر درباره سواالت  ياز مساله ا ري(غ گرامرها
 لغت و كلوز  در كل دشوار بودند. سواالت
در سواالت درك مطلب سوال از موضوع  شهيتر از معمول بود) . البته هم يطوالن يدرك مطلب هم استاندارد طرح شده بود (متن دوم كم سواالت

 3 - حيسوال صر 3شده بود ( تياستاندارد كنكور رعا ياغماض بودجه بند ياما با كم ميآزمون نداشت نيدر ا يبيكه به طور عج ميمتن دار ياصل
 لغت). يسوال معن 2 - يسوال استنباط

 
 :آخر يروزها يبرا هيتوص
 ادتانيكنند.  يباخته اند و دارند به سال بعد فكر م ديام ديها شا يكرده و بعض جاديا يترس وحشتناك يبرخ يآخر برا يروزها نيكنكور در ا غول

خرد  و يدر كار بوده. به هوشمند يباز حكمت ،يبوده، اگر هم نش يدر آن حكمت يوجود ندارد. اگر قبول بش ايدن نيدر ا ياتفاق اشتباه چيباشد. ه
 را به خدا بسپار.  جهيكائنات اعتماد كن و نت

 
 ست؟يمانده چ يباق يروزها نين در اتو اآل فهيوظ
 كردن اليافسوس خوردن و فكر و خ دن،ي)  استرس كش1
 درصد وجود خود را گذاشتن 100و ) درس خواندن 2

 است. حيصح 2 نهيپاسخ: گز
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