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 هحوذ عاّزی

 

 .در هجوَع ًوی تَاى سَاالت اهسال را دشَارتز ٍ یا سادُ تز اس سال گذشتِ داًست. تا سالم

آًچِ هشخص است ایٌکِ سَاالت گزاهز ٍ ٍاصگاى قغؼاً دشَار تز اس کٌکَرّای قثلی ٍ سَاالت 

در هجوَع . قسوت درک هغلة قغؼاً سادُ تز اس تسیاری اس درک هغلة ّای سال ّای گذشتِ است

 . تجزتی داًست95سغح دشَاری سَاالت اهسال را هی تَاى تزاتز تا کٌکَر 

ایي تخش اصالً در  (79)ٍ چْارم  (76) سَال گزاهزی ٍجَد دارد کِ هتأسفاًِ سَال اٍل 4در اتتذا 

هَضَػات گزاهزی درٍط سال سَم ٍ پیش داًشگاّی ًیست ٍ داٍعلة تایستی تا تزجوِ صحیح ٍ 

 سال 6 پیش داًشگاّی ٍ درط 8 هزتَط تِ گزاهز درط 77سَال . ػلن قثلی تِ آى ّا پاسخ هی داد

 4 کِ شایذ تتَاى آى را سادُ تزیي سَال گزاهزی هوکي داًست، هزتَط تِ درط 78سَم ٍ سَال 

اس آى تِ ٍفَر سَال عزح  (96 ٍ 94تِ ٍیضُ کٌکَر )پیش داًشگاّی است کِ در سال ّای اخیز 

 .شذُ است

 تِ کار رفتِ تَد ٍ 95صَرت سَاالت اًذکی کَتاُ تز شذُ ٍ خثزی اس سَاالت عَالًی کِ در کٌکَر 

 . ّویي اهز تاػث ٍقت گیز تَدى سَاالت شذُ تَد، ًیست

% 70در هَرد سَاالت ٍاصگاى تایذ گفت کِ سْن لغات پیش داًشگاّی تیش اس سَم است ٍ حذٍد 

 2ّوچَى سال ّای گذشتِ، تَجِ تسیار سیادی تِ . لغات اس کتاب پیش داًشگاّی هغزح شذُ اًذ

 لغت هزتَط 36 لغت اس هجوَع 10 شذُ ٍ (Map of the Book)صفحِ اٍل کتاب پیش داًشگاّی 

 ٍ ّز تست شاهل Cloze Test ٍ یک تست لغت در Vocabulary تست در قسوت 8 )تِ ٍاصگاى 

 . هزتَط تِ ایي قسوت ّستٌذ  (چْار گشیٌِ



 در ّویي قسوت اٍل یؼٌی گزاهز ٍ 96چالشی تزیي سَاالت درط ستاى اًگلیسی کٌکَر تجزتی 

 را چالشی تزیي سَاالت کٌکَر درط ستاى 82 ٍ 80 ،79ٍاصگاى ٍجَد دارًذ ٍ شایذ تتَاى سَاالت 

 . داًست96اًگلیسی در سال 

ًکتِ جالة تَجِ ایٌکِ تز خالف سال ّای گذشتِ، سَالی اس قیذ ّای حالت ٍجَد ًذارد، در حالی کِ 

حذاقل یک ٍ  (ریاضی، تجزتی، اًساًی، ٌّز ٍ هٌحصزاً ستاى) سال گذشتِ ٍ در ّوِ هجوَػِ ّا 5در 

 . سَال اس ایي هثحث ٍجَد داشت2حذاکثز 

 . سَال هزتَط تِ ٍاصگاى است2 سَال، سِ سَال گزاهزی ٍ 5 اس هجوَع Cloze Testدر قسوت 

 هزتَط تِ 89سَال .  ًیش تِ ّویي صَرت رػایت شذُ تَد96ایي تزتیة در کٌکَر ریاضی ٍ اًساًی 

 هزتَط تِ رتظ دٌّذُ ّای تضاد غیزهستقین یا غیز 90ضوایز هَصَلی اس سال دٍم دتیزستاى، سَال 

 پیش داًشگاّی ٍ سَال آخز ًیش هزتَط تِ هثاحث پایِ ای سال دٍم دتیزستاى 7هٌغقی اس درط 

 .است

در قسوت درک هغلة ّوچَى سال ّای گذشتِ دٍ هتي ٍجَد دارد  ٍ ّز هتي دارای چْار سَال 

 . است

 است کِ ّوَارُ Main Ideaًکتِ قاتل تَجِ در ایي تخش، ػذم عزح سَال اس سثک ایذُ اصلی یا 

اها در ػَض، .  ًیش هَرد تَجِ تَد96در سال ّای گذشتِ ٍ حتی در کٌکَر رشتِ ریاضی ٍ اًساًی 

در ّز دٍ هتي سَال درتارُ یافتي هزجغ ضویز ٍجَد دارد کِ ػوَهاً سَاالت سادُ ای ارسیاتی هی 

 .شًَذ

 4هتي اٍل در راتغِ تا پیش تیٌی ٍقَع سلشلِ ّاست ٍ ایي یؼٌی ارتثاط هَضَػی هتي تا هتي درط 

اًتخاب هتَى هزتثظ تا هَضَع هتَى کتاب درسی یک اهز هتذاٍل در سَاالت درط . پیش داًشگاّی

 .ستاى اًگلیسی است

 claim تؼذاد لغات خارج اس کتاب درسی ًسثت تِ کٌکَر سال قثل کاّش یافتِ ٍ لغتی ّوچَى 

کِ خارج اس کتاب درسی تَدُ ٍ چٌذیي تار در هتي اٍل ٍ سَاالت هتي تِ کار رفتِ،  (ادػا کزدى)



ایي اهز تیاًگز . تِ کار رفتِ تَد (93 ٍ ریاضی 95ّوچَى ریاضی )تارّا در کٌکَرّای سال ّای قثل 

 .لشٍم تَجِ داٍعلثاى تِ لغات خارج اس کتاب درسی پزکارتزد ٍ هتذاٍل در کٌکَرّای اخیز است

تؼذاد لغات خارج اس هجوَػِ کتة . هَضَع هتي دٍم، اًتخاب شغل ٍ پاراهتزّای هَثز تز آى است

 . درسی اٍل تا چْارم دتیزستاى در ایي هتي کوتز اس هتي اٍل تَدُ ٍ در کل سادُ است

 دلیل هی تَاى غیز هٌتظزُ ٍ 3 را تِ 95در هجوَع، سَاالت درط ستاى اًگلیسی کٌکَر تجزتی 

 :تَصیف کزد (ٍلی ًِ لشٍهاً دشَار)ٌّجار شکي 

 در سَاالت درک Main Ideaػذم عزح سَال اس سثک - 2. ػذم عزح سَال اس قیذّای حالت- 1

ٍجَد سَاالت گزاهزی خارج اس هَضَػات اصلی کتة درسی سال سَم ٍ پیش - 3. هغلة

 .داًشگاّی

در پایاى، تیاى ایي ًکتِ السم است کِ تسلظ کاهل تِ لغات ٍ هَضَػات گزاهزی هجوَػِ کتة سال 

تَصیِ اکیذ تٌذُ تِ . اٍل الی چْارم دتیزستاى تزای کسة ًوزُ یا درصذ تاال، اهزی السم است

 ایٌکِ ػالٍُ تز لغات سَم ٍ پیش داًشگاّی، تِ تواهی لغات سال ّای اٍل ٍ 97داٍعلثاى کٌکَر 

دٍم دتیزستاى ًیش هسلظ شًَذ ٍ ّیچ ًگزاًی تاتت ٍجَد لغات خارج اس کتاب در سَاالت ًذاشتِ 

تاشٌذ، چزا کِ سَاالت هؼوَالً تِ گًَِ ای عزح هی شًَذ کِ لغات خارج اس کتاب قاتل حذط سدى 

 .تاشٌذ ٍ یا تاثیزی در پاسخ صحیح ًذاشتِ تاشٌذ

 .تا آرسٍی هَفقیت تزای شوا ػشیشاى

 

 پیزٍس ٍ سزتلٌذ تاشذ

 هحوذ عاّزی


