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بسیار خوب و قدیم سواالت آزمون زبان رشتھ ریاضی نظام       
سواالت منطبق با کتاب د.  بو و در واقع ساده و سنجیده استاندارد

د خارج از کتاب توانتنھا سوالی کھ میبود.  طراحی شده قدیمدرسی  
البتھ این  بود generalized مبحث واژگان تحت عنوان –۸٦درسی باشد سوال

آمده  ۱۳۸۳چاپ اول کتاب سال چھارم (پیش دانشگاھی) در سال لغت در 
ای لغت و تعدادی دیگر از این کتاب  ۱۳۸٤بود ولی در پجاپ دوم سال 

خیلی قابل تامل با توجھ بھ سادگی سایر سواالت کھ ، حذف شده بودند

تنوع در سواالت توان در عدم این سواالت را می ضعفتنھا .....  نیست.

دانست چرا کھ با توجھ بھ این ھمھ مطالب گرامری ، طراح محترم دو 
سوال گرامر از درس سوم سال چھارم و دو سوال گرامر از درس دوم سال 

در بخش گرامر و کلوز طرح کردند در حالی کھ مباحث مھم دیگری سوم 
اینکھ  و یا از جملھ سواالت مجھول و... در این دو کتاب وجود دارد.

درس  ۱٤رم کھ مجموعا ادرس سال سوم و ھشت درس سال چھ ٦از مجموع 
 شود غالب سواالت لغت از درس دوم سال چھارم طراحی شدند.می

 دو نکتھ قابل مالحظھ:
را  بیشترین سھم طرح سوال ، کما فی السابقچھارمل سا کتاب -۱

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

 سوال ھمسان داشتھ اند.  ۸بوده یعنی دقیقا 

سوال  ۸سوال گرامر، ٤ زبان شامل  سوال ۲٥ : تعداد سواالت
سوال درک مطلب  ۸سوال کلوز تست و  ٥مربوط بھ واژگان، 

 بود.

    سوال٤ گرامر

مبحث ترتیب  ۷٦سوال 
قرار گرفتن 
 صفت ھا 

بھ درس  برای توضیحات بیشتر
،  دھم دوم کتاب خط فکری

انتشارات دریافت مراجعھ 
 شود.

درس 
 پنجم

سال 
 سوم

مبحث افعال  ۷۷سوال 
 وجھی

درس  با توجھ بھ مفھوم جملھ
 ھشتم

سال 
 چھارم

مبحث کاربرد  ۷۸سوال 
مصدر در 
  Itالگوی 

برای توضیحات بیشتر بھ درس 
،  یازدھم دوم کتاب خط فکری

انتشارات دریافت مراجعھ 
 شود.

درس 
 دوم

سال 
 سوم

مبحث عبارت  ۷۹سوال 
 وصفی

درس  -
 سوم

سال 
 چھارم
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سوال مربوط بھ یکی از اصطالحات  ۱ ،سوال واژگان  ۸از 
 بود.کتاب درسی 

: کتاب واژگان دوھزار زبان انگلیسی دریافت پیشنھاد 

ر کارآمد باشد چرا کھ در این میتواند در این زمینھ بسیا
 شوید.اشنا میھای واژگان تستی تقویت خارق العادهبا روش  شماکتاب 

 
 

 ۸ واژگان
 سوال

  

مبحث  ۸۰سوال 
 واژگان

individuals  درس چھارم سال
 سوم

مبحث  ۸۱سوال 
 واژگان

recall   درس سوم سال
 سوم

سال دوم درس  Take sth seriously اصطالح  ۸۲سوال 
 چھارم

مبحث  ۸۳سوال 
 واژگان

 overcome  سال  دومدرس
 چھارم

مبحث  ۸٤سوال 
 واژگان

anxious  سال دوم درس
 چھارم

مبحث  ۸٥سوال 
 واژگان

respect  سال دوم درس
 چھارم

مبحث  ۸٦سوال 
 واژگان

generalized  خارج از کتاب
 درسی

مبحث  ۸۷سوال 
 واژگان

existing  سال  پنجمدرس
 چھارم

 

 

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

نیز از این گرامر طرح  79( در سوال مبحث عبارت وصفی 88سوال 

 شد.)

 چهارمسال  سومدرس 

 چهارمسال  هفتمدرس  مستقیمتضاد غیر مبحث  89سوال 



 1398آزمون سراسري  زبان کنکوراي هاي چهارگزینهنقد پرسش

 حسن کردافشاريم                                             رشته ریاضی نظام قدیم                                                                       
 

از این گرامر طراحی شده  78( در سوال  Itالگوي مبحث  92سوال 

 است.)

 جهارمسال  سومدرس 

 

 

  سوال 2 در کلوز تست واژگانسواالت مربوط به 

درس پنجم سال  language ۹۰سوال 
 سوم

سال  سومدرس  case ۹۱سوال 
 چھارم

 

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

ھای خط فکری زبان کتاب ھای مجموعھحتما متنپیشنھاد: 

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

ین سواالت کمک فراوانی دھی بھ ابخوانید.قطعا بھ پاسخ
  خواھد کرد.

ھمچنین از کتاب لغت دو ھزار انتشارات دریافت حتما استفاده کنید 
با قطعا چرا کھ دامنھ لغت بخش درک مطلب شما را باال خواھد برد 

آشنایی دارید در این  کھ در درک مطلب بسیار حائز اھمیت است ٥۰٤لغات معروف 
    خواھید دید. ضمیمھ آخر این کتاب با قطع کوچکدر را این لغت ھا  ازکتاب این لغات را ھم می بینید و حتی فراتر

 

 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

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

 لغت باال
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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.
 

 

 

 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

 

 

 

 


