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 )٦-۳-۳سواالت آزمون زبان رشتھ ریاضی نظام جدید(شاید بتوان گفت کھ 
سواالت منطبق با کتاب درسی  د.  بو و سنجیده بسیار خوب و استاندارد

د خارج از کتاب درسی توانبود. تنھا سوالی کھ می جدید طراحی شده
کھ در واقع  بود  higher educationمبحث واژگان تحت عنوان – ۸۲باشد سوال 

کھ خیلی قابل تامل  توان این سوال را از سواالت نظام قدیم دانست.می
آشنایی  Vision و البتھ تمام اساتید با ھدف کتاب درسی....  نیست.

تواند گز نمیای ھرھای چھارگزینھواالت و تستدارند کھ قطعا اینگونھ س
این گونھ  یناچار بھ طراح و طراحان سوال  ھدف را پوشش دھنداین 

ند تا براساس این نوع سواالت ، موزان نیز محکومآسواالت ھستند و دانش
 مطالعھ کنند. 

 دو نکتھ قابل مالحظھ:
کتاب سال دوازدھم بیشترین سھم طرح سوال را بھ خود اختصاص  -۱

 داد.
سواالت درک مطلب نظام جدید و نظام قدیم ، سواالت مشترک  -۲

 ان داشتھ اند. سوال ھمس ۸بوده یعنی دقیقا 

سوال ۹سوال گرامر،  ۳ زبان شامل  سوال ۲٥ : تعداد سواالت
سوال درک مطلب  ۸سوال کلوز تست و  ٥مربوط بھ واژگان، 

 بود.

  سوال ۳ گرامر

درس اول سال  مبحث مجھول ۷٦سوال 
 دوازدھم

مبحث شرطی نوع  ۷۷سوال 
 دوم

درس دوم سال 
 دوازدھم

مبحث افعال  ۷۸سوال 
modal 

چھارم سال درس 
 دھم

سوال مربوط بھ یکی از اصطالحات کتاب  ۱ ،سوال واژگان ۹از 
ھا بود کھ بھ نوع المثلل مربوط بھ ضرب درسی و یک سوا 

 جدیدی بود.خود، سوال 

: کتاب واژگان دوھزار زبان انگلیسی دریافت پیشنھاد 
ر کارآمد باشد چرا کھ در این میتواند در این زمینھ بسیا

ھای مربوط بھ کنکور و تمامی ضرب المثلشما با کتاب 
کتاب درسی ، لغات معروف ، تمامی اصطالحات امتحان نھایی 

ھای  مترادف و متضاد، کھ در درک مطلب بسیار حائز اھمیت است ٥۰٤
روش تقویت و ھا، لغات پنھان کتاب درسی، تلفظ لغات درسی بھ ھمراه صوت آنکتاب درسی، 

راحتی ترجمھ چگونھ یک جملھ را بھ شوید و یاد خواھید گرفت کھ اشنا میھای واژگان و ... تست
 کنید.
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 ۹ واژگان
 سوال

  

درس اول سال  to be honest اصطالح  ۷۹سوال 
 یازدھم

مبحث  ۸۰سوال 
 واژگان

wonder  درس دوم سال
 دوازدھم

مبحث افعال  ۸۱سوال 
modal 

incomprehensible  درس دوم سال
 دوازدھم

مبحث  ۸۲سوال 
 واژگان

higher education خارج از کتاب 

مبحث  ۸۳سوال 
 واژگان

likelihood  درس سوم سال
 دوازدھم

مبحث  ۸٤سوال 
 واژگان

actually  دوم دھمدرس 

مبحث  ۸٥سوال 
 واژگان

value  درس سوم
 یازدھم

مبحث  ۸٦سوال 
 واژگان

recognize  درس دوم
 دوازدھم

ضرب المثل  ۸۷سوال 
 ھا

Actions speak louder than 
words 

درس سوم 
 دوازدھم

 

 

و ای برخوردار بود ... و اما مبحث کلوز ، از متن ساده
سوال گرامر تشکیل  ۳سوال واژگان و  ۲السابق از کما فی

  شد.

  سوال 3 سواالت مربوط به گَرامر در کلوز تست

 درس اول سال دوازدهم  andساز پایه هم ربط يکلمهمبحث  88سوال 

 درس دوم سال دوازدهم مبحث کاربرد فعل سوم شخص مفرد بعد از اسم مصدر 89سوال 

 درس چهارم سال دهم مبحث ضمایر موصولی 90سوال 

 

در بخش کلوز تست از سطح بسیار باالیی برخوردار  ۹۱سوال 
 البتھ خارج از کتاب درسی. بود و 

  سوال 2 در کلوز تست واژگانسواالت مربوط به 

 خارج از کتاب single group member 91سوال 
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 سال دهم چهارمدرس  range 92سوال 

 

ھای قبل ، دانش آموزان با دو در بخش درک مطلب ،طبق سال
سوال نیز طراحی شد کھ  ٤متن روبرو شدند و از ھر متن 

. البتھ ھر دو  شد.سوال کنکور سھم درک مطلب  ۸مجموعا 
  سوال با سواالت نظام جدید مشترک بود. ۸و ھر  متن

ھای خط فکری زبان کتاب ھای مجموعھحتما متنپیشنھاد: 

را بھ ھمراه درسنامھ و روش حل  انتشارات دریافت– انگلیسی
ھا آمده است آن کتابی سواالت متن کھ در پاسخنامھ

سواالت کمک فراوانی این ھ دھی ببخوانید.قطعا بھ پاسخ
  خواھد کرد.

 توضیحات سوال 8 سواالت مربوط به  درك مطلب

 و دامنه لغت باالنیاز به درك کل متن  بعدي پاراگراف موضوع تشخیص 93سوال 

و دامنه  نیاز به درك متن و دقت فراوان استنباطی و فهومیم 94سوال 

 لغت باال

متن و دقت فراوان و دامنه نیاز به درك  استنباطی و فهومیم 95سوال 

 لغت باال

حتما پاسخنامه مربوط به این نوع سواالت را در  Not Trueمربوط به مبحث  96سوال 

انتشارات دریافت -زبان کتاب هاي خط فکري 

 مطالعه کنید.

 scanningتکنیک  )detail questionsمربوط به جزئیات متن (  97سوال 

حتما پاسخنامه مربوط به این نوع سواالت را در  مربوط به موضوع متن 98سوال 

انتشارات دریافت -زبان کتاب هاي خط فکري 

 مطالعه کنید.

حتما پاسخنامه مربوط به این نوع سواالت را در  کلمه معناي تشخیص به مربوط 99سوال 

انتشارات دریافت -زبان کتاب هاي خط فکري 

 مطالعه کنید.

حتما پاسخنامه مربوط به این نوع سواالت را در  ضمیر مرجع تشخیص به مربوط 100سوال 

انتشارات دریافت -زبان کتاب هاي خط فکري 

 مطالعه کنید.
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 پیشنھاد بھ داوطلبان سال آینده:

 و داوطلبین عزیز کنکوردانش آموزان 

، باال حتما و حتما دامنھ لغت خود را فراتر از کتاب درسی 
ھای آتی ببرید چرا کھ این احتمال وجود دارد کھ در سال

و اینکھ  ھای درک مطلب از سطح باالتری برخوردار باشند.متن
صرفا بھ یک کتاب تست ، بسنده نکنید چرا کھ باید با 

 ھای مختلف طرح سوال آشنا شوید.سبک

 موفق باشید

 محسن کردافشاری

 

 

 

 


