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 96 انسانیدرس زبان انگلیسی کنکور تحلیل سواالت 

 

 نویسنده:

 ها و سوابق:فعالیت

 

 

 

 

 مهریار لسانی

 94کنکور زبان  65 ۀ* رتب

 (یآموزش )قلمچ یانون فرهنگک یگروه مستندساز یسی* ویراستار درس زبان انگل

 آموزشگاه معتبر یکدر  یسیزبان انگل یس* دو سال تدر

 یسیزبان انگل یخصوص یس* سه سال تدر

 یمعتبر دانشگاه یۀنشر یک یمورد ترجمه برا ین* چند
 

 پاسخنامه کلیدی:

76 2 81 3 86 1 91 4 96 2 

77 3 82 1 87 1 92 2 97 1 

78 2 83 4 88 4 93 3 98 2 

79 4 84 3 89 3 94 4 99 1 

80 1 85 2 90 2 95 1 100 4 
 

 تحلیل کلی:

های کوتاه تر و سواالت روان تر، در ابتدا بسیار ساده تر گزینه با متون و 96انسانی  زبان انگلیسی کنکوربخش 

شود که زبان انگلیسی کنکور ، این نتیجه واصل میهاگزینه سی دقیق ترآید. اما با برراز ساله قبل به نظر می

 ، نه اینکه آسان تر بوده باشد.صرفا دشوارتر از سال قبل نبوده استانسانی امسال 

 گرامر:

مشابه سوال امسال  76تعداد سواالت گرامر در کنکور امسال نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. سوال 

ن تر زبان انگلیسی برای طرح سواالت این بخش استفاده در کنکور امسال از قواعد آسا. سال قبل بوده است 76

 .آسان تر بوده است 95نسبت به کنکور انسانی به طور کلی، سواالت این قسمت شده است. 

 واژگان:

برابر بوده و کاهشی نداشته است. صورت  95ا در کنکور انسانی تعداد سواالت قسمت واژگان نیز با تعداد آنه

اند. فلذا، سواالت ها بیشتر از سال قبل به یکدیگر نزدیک بودهسواالت نسبت به سال قبل روان تر بوده اما گزینه

 همسطح سال قبل بوده است.قسمت واژگان امسال 



 تست: کلوز

وز تست امسال کوتاه تر از سواالت این قسمت در کنکور انسانی سال قبل کلسواالت های هم متن و هم گزینه

منطقی  95از این جهت، تصور آسان تر بودن کلوز تست امسال نسبت به کلوز تست کنکور انسانی بوده است. 

اند این آسانی را تعدیل کنند. به خوبی توانسته هاو شباهت زیاد گزینه با این حال، نزدیکینماید. و طبیعی می

 گردد.ارزیابی می سال قبلصرفا همسطح کلوزتست  96انی کنکور انسبه طوری که کلوز تست 

 درک مطلب:

 95کمی کوتاه تر و روان تر از متون این قسمت در کنکور انسانی  96ی متون قسمت درک مطلب کنکور انسان

وقت  های گمراه کننده و نزدیک به هم که باعث گیج شدن داوطلب و هدر رفتنبوده است. با این حال، گزینه

 درک مطلب نه تنها آسان تر ازبه طور کلی این قسمت  د. در نتیجه،خورنبه چشم می در آن بسیار ،شوندمی

 بوده است. از سال قبلدشوارتر و وقتگیرتر  یکمنبوده است، بلکه حتی  95کنکور انسانی 


